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СЕКЦІЯ 1 

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

 

ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF POWER ENGINEERING 

 

Professor Nagy Szabolcs, 

University of Miskolc, Miskolc, Hungary 

kanclerz Sikorska Małgorzata, professor Pererva Petro  

Higher School of Labour Safety Management (WSZOP), Katowice, Poland 

 

The efficiency of the industry as a whole is directly determined by the economic 

efficiency of individual enterprises, which determines the relevance of the study. 

In the field of assessing the economic efficiency of commercial organizations, 

some experience has already been gained. It is much more difficult to assess the 

economic efficiency of public sector enterprises, to which up until now many 

enterprises in the electric power industry have been involved. 

Many authors paid much attention to the analysis of economic efficiency 

indicators of individual enterprises in the electric power industry, and also provided 

recommendations for improving the economic efficiency of these enterprises. 

In turn, they all considered only certain problems of assessing economic 

efficiency. Therefore, the main purpose of this article is to analyze the latest research 

and publications and systematize the problems of assessing the economic efficiency of 

enterprises in the electric power industry. 

The problems of estimating economic efficiency were considered in the works of 

many authors, but, in turn, there are enough prospects for further developments in this 

direction. So, for example, there was practically no coverage of the development of a 

uniform methodology for assessment and structural analysis of certain indicators of 

economic efficiency of enterprises in the electric power industry. 

A correct assessment of the economic efficiency of electric power enterprises is 

possible only in the case of an analysis of a set of constantly acting factors and a 

number of features of the current stage in the development of the electric power 

industryElectric power industry is characterized by high capital intensity and strong 

inertia of development. Unlike most other branches in the electric power industry, there 

are no reserves for the production and transportation of energy resources necessary for 

the market economy, which also hinders to really assess the economic efficiency of the 

electric power industry. 

In addition, the impossibility of assessing the economic efficiency of enterprises 

in the electric power industry is due to the complexity of applying the achievements of 

scientific and technological progress. At present, the advantage was given to the 

improvement of existing technologies, partial modernization of machines and 

equipment. Due to the high costs of introducing new equipment and technologies for the 

production of electricity, there has been practically no implementation. Thus, without 

knowing the real capabilities of the electric power industry, it is difficult to assess how 

effectively they are working now. 

Features of economic indicators of enterprises of electric power industry is also 

the fact that the general crisis of non-payment causes the need for an additional 

surcharge to the tariff for electricity supplied. Thus, bona fide payers partly reimburse 

the debts of non-payers to electric power companies. Although even in this case, tariffs 
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for energy resources are not regulators of supply and demand. Solve this problem can be 

to ensure the reduction of energy consumption to the level of the necessary sufficiency, 

determined for the domestic consumer by its financial capabilities, and for the business 

entity - by standardization. 

Non-payments for supplied and consumed electricity lead to the washing out of 

current energy resources and to the growth of accounts payable. 

Some economists argue that the impossibility of a real assessment of the 

economic efficiency of enterprises in the electric power industry is also determined by 

the absence of a unified system of performance indicators for these enterprises. 

To create this system, it is advisable to adhere to the following principles: 

 ensuring an organic relationship between the criterion and the system of 

specific performance indicators; 

 reflection of the effectiveness of the use of all types of resources used in 

production; 

 the possibility of applying performance indicators in the management of 

various production links in the enterprise; 

 performance of the most important indicators of the stimulating function 

in the process of identifying and using available reserves for increasing the efficiency of 

production, a particular type of enterprise activity. 

The system formed on these principles will greatly simplify the mechanisms for 

assessing the performance indicators of the electric power industry enterprises and will 

cover several specific groups: 

I - generalizing indicators of the efficiency of electric power industry 

enterprises; 

II - indicators of the effectiveness of the use of labor (personnel); 

III - indicators of the effectiveness of the use of production (fixed and 

circulating) funds; 

IV - indicators of the effectiveness of the use of financial resources (working 

capital and investments). 

The complexity of calculating the economic indicators of the electric power 

industry in comparison with other industries is also in the low percentage of payment in 

cash, which leads to a large debt to the budget, wages, pension fund, enterprises and 

manufacturers of equipment and spare parts in payment for fuel. In order to increase the 

percentage of payment, power companies incur additional losses associated with 

payment for the transfer of electricity to consumer enterprises that have liquid products. 

Approaches to assessing the performance of industry enterprises have also 

changed. Currently, there has been a departure from the assessment of the efficiency of 

the activities solely in terms of the level of settlements for the electricity sold, and the 

main emphasis is on reinvesting profits not only in the renewal of funds, but also in the 

acquisition by the state of stakes in shares of both Ukrainian enterprises and assets of 

energy distribution companies in the near abroad. Thus, the assessment of the economic 

efficiency of enterprises in the electric power industry is of great importance both for 

the whole of Ukraine as a whole and for the electric power industry in particular. 

Undoubtedly, there are many unresolved problems, most of which are related to the 

need for public administration, but at the same time, the experience gained over the 

years of reform, the development of science, and the growing interest in high end results 

create potential opportunities for a correct assessment of the economic efficiency of 

activities, branch, and separate enterprises of electric power industry. 
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In modern conditions, a correct assessment of the economic efficiency of 

enterprises in the electric power industry is of great importance not only for the 

enterprise itself, its shareholders, but also for possible investors. 

Estimation of economic efficiency indicators is the most important tool for the 

implementation of economic policy both at the level of a single electric power industry 

enterprise and at the level of the industry as a whole. At the enterprise level, it is a key 

means of justifying management decisions to optimize the use of resources and improve 

pricing policy. At the level of the electric power industry, the evaluation of economic 

efficiency indicators serves as a basis for justifying investment policy, managing the 

credit system, improving taxation. 

System analysis of economic efficiency allows you to quickly identify negative 

aspects in the work of electricity companies and take timely action to overcome the 

current situation. Therefore, the analysis of economic efficiency at the enterprises of the 

electric power industry should be given the closest attention. 
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IMPLICATIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 
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Digitalization is the cause of large-scale and sweeping transformations across 

multiple aspects of business, providing unparalleled opportunities for value creation and 
capture, while also representing a major source of risk. Business leaders across all 
sectors are grappling with the strategic implications of these transformations for their 
organizations, industry ecosystems, and society. The economic and societal implications 
of digitalization are contested and raising serious questions about the wider impact of 
digital transformation [1]. 

Theoretical aspects of digital transformation features were studied by scientists 
and economists among whom R. Alaerds, I. Bertschek, S. Besteman, P. Bilderbeek, 
P. Cerezo, S. Graumann, S. Grove, J. Ohnemus, T. Weber. Nevertheless, the impact of 
digital transformation on society and the economy requires detailed investigation. 
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The aim of the article is to study implications of digital transformation based on 
the diagnosis of world practice. 

As the McKinsey Global Institute noted the web of global economic connections 
is growing deeper, broader, and more intricate. Yet much of the public discussion 
surrounding globalization is stuck on the narrow topic of trade surpluses and deficits. 
This lens fails to take into account the new and more complex reality of a digitally 
connected global economy. While the global goods trade and financial flows have 
flattened since the Great Recession, cross-border flows of data are surging. They now 
tie the world economy together just as surely as flows of traditional manufactured 
goods. 

Today‘s more digital form of globalization is changing who is participating, how 
business is done across borders, how rapidly competition moves, and where the 
economic benefits are flowing. Even though advanced economies in general continue to 
be the leaders in most flows, the door has opened to more countries, to small companies 
and startups, and to billions of individuals. Our previous research found the biggest 
benefits of trade flows go to countries at the center of the global network. Interestingly, 
this report finds that countries at the periphery of the network of data flows stand to 
gain even more than those at the center do. The convergence of globalization and 
digitization means that business leaders and policy makers will need to reassess their 
strategies – and given that we are only in the very early stages of this phenomenon, 
enormous opportunities are still at stake [2]. 

Digital is now an irreversible fact that has changed the world as we know it and 
affects all aspects of our lives: economic, cultural, social and political, etc. We live in a 
polyhedral society that is currently under construction and therefore hard to define and 
analyze using traditional parameters and metrics. In fact, as stated in Digital 
Transformation of Business although this process is unequal and takes place at different 
speeds in different industries, it is possible to define four stages in the process of digital 
transformation of companies [3]: 

Stage 1. Processes. In most companies, the initial digital steps focus on 
mechanizing and optimizing processes. Industries such as banking started out on this 
road more than thirty years ago when ATMs arrived and credit and debit cards emerged. 
However, process mechanization is not linear in all industries and all functional areas. It 
is now common to see taxi drivers with sat but there are still some who do not accept 
credit cards. Process digitization is increasing as the benefits of implementing it 
outweigh the investment costs. 

Stage 2. Customer contact points. Apart from currently popular tools such as 
Facebook and Twitter, the public demand service whenever and wherever. Mobile 
devices have also fostered exponentially higher levels of customer interaction and 
demands on a vast scale. This has led to the need to mechanize our front office. 
However, reviewing all of your customer contact points requires an in-depth redesign of 
processes, systems, professional profiles and even the company‘s culture. That takes us 
into the territory of segmented databases, personalization and the user experience but 
also openness and markets with increasing knowledge levels. 

Stage 3. Services and products. If a company has mechanized its internal 
processes and its customer contact points properly, it will then inevitably begin the third 
stage of digitization, which focuses on the design of new services and products. For 
example, Amazon suggests books we might be interested in reading or a doctor can 
monitor patients‘ vital signs in real-time while they are at home... This unleashes an 
avalanche of new opportunities that used to be science fiction and will soon be natural 
market demands, if they are not already. 
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Stage 4: Business model. Lastly, the final stage of this digital evolution is 
reconsidering your business model, which is still an almost marginal step. In most 
industries, the current dominant player handles the first three stages with more or less 
agility but is highly resistant to determinedly exploring the fourth stage. There is still 
something radical about changing your business model and the people who are least 
embarrassed about exploring the possibilities are the new players. Spotify in music, 
AirBnB and Booking in tourism, Uber in public transport... The first line of defense 
against these irreverent new players tends to be legal but they seem unstoppable 
nonetheless. 

Digital transformation is generating a fierce debate among policy-makers, 
economists and industry leaders about its societal impact. According to the World 
Economic Forum data [4] there are three major influence of digital transformation on 
society implications:  

1. Employment. Current estimates of global job losses due to digitalization 
range widely, from 2 million to as high as 2 billion by 2030. This analysis suggests that 
digitalization can be a net job creator in some industries. However, with both winners 
and losers resulting from digital transformation, a huge premium rests on the near-term 
ability of businesses to up skill employees and shape the next generation of talent. 

2. Sustainability. It has not yet been possible to decouple economic growth 
from an increase in emissions and use of resources. Current business practices will 
contribute to a global gap of 8 billion metric tons between the supply of and demand for 
natural resources by 2030, translating to 4.5 trillion dollars of lost economic growth. 
The analysis suggests that digitalization could make a positive contribution to this 
challenge. 

3. Trust. Social media, user-generated websites and other innovations have 
been instrumental in increasing transparency and overcoming information asymmetries. 
However, trust in all technology-based sectors declined in 2015. Beyond privacy and 
security concerns, broader ethical questions about the way organizations use digital 
technology threaten to erode trust in those institutions. 

Therefore, digital transformation is the heart of the current global economic and 
social transformation, which is changing the patterns of consumers and businesses alike. 

References: 1. Deloitte (2018). What is digital economy? Unicorns, 
transformation and the internet of things. Available at: https://www2.deloitte.com/mt/en/. 
2. McKinsey Global Institute. Available at: https://www.mckinsey.com/mgi/overview. 
3. Cerezo, P. (2014). New technological trends of 2014, RocaSalvatella. Available at: 
http://www.rocasalvatella.com/es/node/836. 4. The World Economic Forum. Available at: 
https://www.weforum.org/. 
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Background. Entrepreneurship is built on the foundation of finding new methods 

to solve a problem so as to create value. Basically, it deals with the effective use of our 

imaginations. It refers to the process of creating business or businesses, with the aim of 

making profit while considering the financial risk. The labor market in the European 

nations is saturated and therefore the Europeans create businesses to maintain a good 

standard of living. The economy of Europe consists of over 740 million people in 50 

https://www2.deloitte.com/mt/en/
https://www.mckinsey.com/mgi/overview
http://www.rocasalvatella.com/es/node/836
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different countries out of which entrepreneurs contribute their quota to the economy. 

The entrepreneurially mature Europe consists of the old Western and Northern 

countries.  According to the Global Entrepreneurship Index, Denmark has the strongest 

entrepreneurial economy. Human capital and technological know-how are the pillars 

driving a competent entrepreneurial economy. It is pertinent to know that 

Entrepreneurship education is an important step for integrating an innovative culture in 

Europe. 

Problem. Entrepreneurship has been highly recommended by policy makers in 

Europe and so the European commission adopted Entrepreneurship 2020 action plan as 

a measure to salvaging the economic crisis that has taken place in the last 50 years. The 

issue with this is that entrepreneurship is seen as the last resort policy. This is a problem 

because entrepreneurship plays a role in the growth of an economy, facilitates 

competitiveness and job creation. Yet, it is subjected to the background while other 

growth factors are considered. Another problem arising is the lack of skills to undertake 

an entrepreneurial venture. This is as a result of the absence of entrepreneurial 

education. It is a known fact that small and medium enterprises thrive in Europe. 

Usually, such businesses are not growth oriented because returns from SMEs are used 

to cater for the families. Therefore there is no significant impact on the Gross domestic 

product of the European nations. There is need to introduce and integrate 

entrepreneurship education in the universities. Secondary method of data collection was 

used which involved statistical data from Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD).  

Statement of the material. Every firm especially private owned firm in Europe 

needs to pay attention to its networks. The first set of networking includes entrepreneurs 

and managers at other firms. They are useful in most economies. The second set of 

network include government officials, they are more unique to transition economies 

(Peng, 2001). Networking has increasingly become important in the business 

environment. For entrepreneurs to successfully position their products in the minds of 

their customers and gain a competitive edge, it is important they interact, exchange 

information and develop strategic relationship with already existing entrepreneurs and 

firms.  The European market in which these entrepreneurs operate in is highly 

competitive and everyone is seeking to gain loyal customers. Entrepreneurs carry out 

intensive research and development to know what the public need and how they can 

effectively make these products and deliver it effectively and efficiently to them.  

The various entrepreneurial activities undertaken in Europe include; inclusive 

entrepreneurship policies, senior entrepreneurship (Active aging), Youth 

entrepreneurship and entrepreneurship for people with disabilities.  

The aim of inclusive entrepreneurship policy is to give everyone a chance to 

start up a business regardless of their social background. This occurs directly by 

increasing the number and quality of businesses or indirectly by providing networks 

through which individuals can gain employment. Their responsibilities include startup 

financing, training, mentoring and consultancy, entrepreneurship education, network 

building and business regulation systems (OECD, 2013).  

Entrepreneurship among older (senior) people has its own advantages on the 

economy. Sustaining labour market attachment of the senior people may be able to, in a 

short period of time, offset expected labour and skill shortages in certain regions in 

Europe and encourage the transfer of human capital between generations (OECD, 

2012).  

Youth unemployment is one of the major challenges in Europe and even 

globally. Youth entrepreneurship may not be the solution to solving youth 
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unemployment problem but it can salvage the situation to a point. To ensure 

effectiveness and efficiency, policies on entrepreneurship should target resources on the 

youths with the best chance of success, reimburse them financially and provide them 

with the needed business networks (OECD, 2012).  

Disability has a negative impact on socioeconomic outcomes, which includes 

labour market participation. The European Union has unanimously decided to support 

active participation of people with disabilities in both society and economy. It is evident 

in the Europe 2020 strategy in which its objective is to create smart, sustainable and 

inclusive growth to build a society which gives room for everyone (OECD, 2014).  

Young and adult entrepreneurs sometimes have the same motivation for 

entrepreneurial activities but have different approaches and operate different businesses. 

Businesses operated by youths are concentrated in certain industries  

with low barriers to entry and low capital requirements such as construction 

(18.7% of youth businesses as against 13.8 % for adults), information and 

communication (4.9 % for youth as against 2.7 % for adults) and other services firms 

(7.5 % as against 4.9 %) and tend to major on narrow product lines.  

Chigunta (2002) argued that young entrepreneurs focus more on local markets 

because of familiarity and lack of knowledge on how to exploit opportunities in other 

markets. Nevertheless, they are more open than the adult entrepreneurs to international 

activities (Cassia et al, 2011).  

Conclusion. Considering that Entrepreneurship is salient to the economy of the 

European nations and having reviewed its impact, it is recommended that the European 

Union should amend their policies making it an integral part to the growth of the 

European economy. Also, entrepreneurship should be encouraged in the universities. 

This gives the students the opportunity to use their entrepreneurial skills gained and 

network to set up business that is sustainable and also improve their standard of living. 

Therefore, the rate of unemployment is reduced. It is also recommended that the EU 

should create financial institutions saddled with the responsibilities of giving loans to 

entrepreneurs at very low interest rates. Also, the EU should liaise with government of 

the European nations and create a strategic relationship. The relationship will create a 

memorandum of understanding where each country contributes at least 2% from the 

nation‘s reserve to facilitate entrepreneurial programs across each nation. Macro credit 
should also be adopted. This way the EU has more sources of financing entrepreneurial 

activities.  

Reference: 1. Chigunta, F, (2002). ‗Youth Entrepreneurship: Meeting the Key 
Policy Challenges‘, Oxford University, Oxford. 2. Cassia, Lucia, et al., 2011, ‗Youth 
Entrepreneurship: Proposal of an assessment scheme for policy initiatives,‘ conference 

proceedings from the2011 annual conference of the International Council for Small 

Business. 3. Economy of Europe. Retrieved from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecocnomy_of_Europe 4. Halabisky, D. (2012), 

―Entrepreneurial Activities in Europe - Entrepreneurship for Senior‖, OECD 
Employment Policy Papers, OECD Publishing, Paris. 5. Halabisky, D. (2012), 

―Entrepreneurial Activities in Europe -Youth Entrepreneurship‖, OECD Employment 
Policy Papers,No. 1, OECD Publishing, Paris. 6. Halabisky, D. (2014), ―Entrepreneurial 
Activities in Europe - Entrepreneurship for People with Disabilities‖, OECD 
Employment Policy Papers, No. 6, OECD Publishing, Paris. 7. Peng, M. W. (2001). 

How Entreprenuers create wealth in transition economies.  
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DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE IN TERMS OF 

LIBERALIZATION 

 

Candidate of Economic Science Pugachevska K.S. 
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Сandidate of Economic Science, Associate Professor Pugachevska K.Y. 

Mukachevo State University 

 

In the context of globalization, the dependence of the economies on the 

structural changes in the world economy is increasing. Countries that participate in 

international trade use tools and principles of liberalism and protectionism in the foreign 

trade sector, depending on the vectors of international economic policy. The study of 

the practice of using trade barriers shows the gradual transition of national trade regimes 

from rigid protectionism to the increasing openness of national economies. At the same 

time, the tendencies that have taken place in recent years in the sphere of foreign trade 

relations have led to the emergence of regional trade agreements, which are the reaction 

of individual countries to the need to support exporters. During the last years, the 

number of such deals has increased substantially and now covers more than 50% of 

international trade. The key feature of such deals is in mutual preferential trade 

agreements between two or more partners [1, p.43]. 

Despite the efforts of the institutions of the multilateral trading system and 

regional trade unions, the amount of protectionist barriers to movement of goods and 

services across national borders is increasing. It includes traditional duties and quotas, 

technical import restrictions (for example, by introducing safety standards or standards 

that differ from those practiced by exporting countries) as well as fiscal, legal and 

administrative barriers. The movement freedom is also limited through the system of 

state support, public procurement and state monopoly in certain sectors.  

The growth of protectionism in nowadays conditions is a paradox of modern 

consumer society in which few people buy domestic goods when cheap and high-

quality imported substitut if offered. The goverment is often interested in protectionism, 

fearing that uncontrolled import flows could lead to the bankruptcy of domestic 

enterprises, reduction of employment and tax revenue. Under these conditions, barriers 

make import more expensive or even unavailable, expanding demand for domestic 

goods. As a result, the producers can sell it at higher prices, and thus the preconditions 

for growth in the domestic economy are created [1, p.44]. 

In many countries, protectionistic barriers are government response to changes 

in the quality of goods and services imported, reducing social security and state control, 

as well as the undesirable prospect of opening strategic sectors. The gain of protection 

the country receives in the form of customs duties and tax charges, as well as state 

monopolies in some sectors and national enterprises in the form of profit, formed in 

conditions of limited competition. In the classical theory of international trade 

protectionism policy cancellation is considered as good as it leads to increasing the level 

of sales, it contributes to the augmentation of wealth. Governments must support free 

trade policy and entrepreneurs should refuse from production of goods that are cheaper 

to purchase abroad, and in such a way to use the absolute advantage of the national 

economy (natural or acquired as a result of the choice of the best production 

technology) and focus on what can be produced most effectively and better than others. 

It‘s known that the basis of international trade are inter-countries differences in 

availability of economic resources and the level of efficiency in different types of 

production, determined by technology and achieved scale production. That‘s why 
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international trade is a tool that allows manufacturers to overcome the small domestic 

market and expand revenue through exports, and consumers – to meet the needs of the 

required products through import consumption [2]. 

The summary of a wide range of international scientific research achievements 

of trade exchange benefits shows, that they have passed a difficult way of 

transformation and are reflected in the concept of comparative advantage. In a narrow 

sense, it is the idea that the greatest cumulative production results can be achieved when 

―each product will be produced by the country with the lowest producing costs‖. 
Therefore, production specialization and lack of barriers to international trade promote 

rational allocation of productive forces in the world economy and the efficient use of 

resources. Now the concept of comparative advantage is the official scientific doctrine. 

However, this concept should not be regarded as a dogma, because it ignores the impact 

of scientific and technological progress, which often turns current advantages into 

tomorrow‘s obstacles for development [3, p.67]. 

Thus, the main trends of trade liberalization can be considered as the expansion 

of application of regulatory measures both by the governments of nation states and by 

supranational economic organizations; coordinating and promoting international 

cooperation in the areas of multilateral liberalization of foreign trade; reduction of 

import duties as a result of commitments in frames of membership in WTO; increasing 

the use of non-tariff regulation measures to protect the domestic market from foreign 

competition. 

In the global trading space, on the one hand, characterized by unprecedented 

dynamics and scale, and on the other - sectoral and territorial asymmetry the opposite 

trend arises: the market liberalization of trade relations and the development of state 

protectionism, different means and tools of which are used by the developed and 

developing countries. The objective process of growth in world trade increases the 

importance of states in the regulation of foreign trade in order to advance national 

economic interests. 

References: 1. Pugachevska K.S., Tisnohuz A.V. (2017) Foreign Trade 

Liberalization: Trends and Vectors. Eurasian Academic Research Journal. Vol. 3(9), 42-

48 [in English]. 2. Rodrik D. (2000). Trade Policy Reform as Institutional Reform. 

available at: https://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Rodrik/Research/trade-policy-reform-

institutional-reform.PDF (Accessed 6th February 2017) 3. Grainger A. (2011). 

Developing the case for trade facilitation in practice. World Customs Journal. vol. 5(2), 

p.65-76. [in English]. 
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Economic science in market economies acts as a guidebook, on the basis of 

which economic policy is being developed, aimed at developing the national economy 
and the formation of a fundamentally new economic thinking, without which new 
economic psychology, a new economic culture and a new economic behavior are 
impossible. And the corresponding economic behavior becomes obligatory for all 
members of society. At one time, M. Weber emphasized: «The individual, because he 
fell into a weave market relations, must adhere to appropriate economic behavior» [1]. 



13 

 

The profound socio-economic changes in the world, the transition to a market 
economy, place an important pedagogical problem in today's society - to form the 
economic culture of a young person, which will facilitate the implementation of 
effective economic activity and will allow to evaluate this activity from the point of 
view not only of economic expediency but also of moral value. In such situation, 
economic education and upbringing are not only a professional necessity, but also as a 
means of establishing worldview, values, moral and ethical principles of modern 
Ukrainian businessman. 

The transition to a market economy, which requires profound socio-economic 
changes in the state, poses to the society an important pedagogical problem of the 
formation of the youth's economic culture, its preparation for entering into life under the 
new conditions, and a significant restructuring of the content of school and higher 
education. As practice shows, in Ukraine it was not possible to form market 
psychology, market thinking and a market system of values, without which it is 
impossible to fill market forms with real content. 

Immature the market system is not able to provide economic stability, which 
results in mistrust of the Ukrainian authorities, which loses a real connection with the 
population, living in the illusions of transformations. The fall in trust in power 
institutions also arises because of the unprofessional nature of officials who publicly 
demonstrate their economic incompetence and economic ignorance. 

Instead of raising the importance of economic science and the spread of 
economic knowledge to all segments of the population, which requires a new 
philosophy of social life, everything is done in the opposite direction in Ukraine. It 
seems that certain circles in the country are interested in the prosperity of ignorance, so 
that the nation continues to remain economically illiterate, so that it continues to operate 
a variety of «pyramids» that would successfully defraud and rob the Ukrainian people 
during the period of initial accumulation of capital. To withstand all kinds of 
adventurers, swindlers and mechanists, both domestic and foreign, the state must not 
only strengthen the legal system and legal knowledge, but also raise the economic 
culture of the population [2]. 

Official statistics of economic education in Ukraine, argue that the Ukrainian 
economy is all right: according to the Ministry of Education and Science, 28.4% of all 
students obtain a specialization in economics, trade and business. 

However, the problem lies in the fact that a student of economic and business 
profiles does not study the economy in the western sense of the word. That is, students 
of both directions study business and very little of the economy. They study accounting, 
marketing and management more completely than microeconomics, macroeconomics 
and econometrics. In Belgium, there is a similar discrepancy: 90% of students in an 
economic field study «enterprise economics», which also includes marketing and 
management. Some will say that accounting, marketing and management are important 
subjects, but modern economics (i.e. microeconomics, macroeconomics, econometrics, 
etc.) is a useful discipline even for business students. Belgian students studying 
«business economics» are undergoing basic courses in microeconomics, 
macroeconomics, econometrics, and, albeit terribly, it sounds like mathematics. 
Economics is a useful item because it uses more precise approaches is more formalized 
and socially oriented than the discipline of the business profile, that is, the modern 
economy does not stop at the level of study of specific cases and individual firms, but 
determines the general laws of statistics and analyzes the course of events in the 
economy in general [3]. 
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The peculiarities of the modern adaptation process in Ukraine are conditioned 
not only by the profound transformation of all structure of society, the radical change of 
forms property, the formation and development of market relations, which determine 
the qualitative changes in the socio-economic behavior of people, but also in the high 
degree of instability of the environment, the pace of change which does not always take 
into account the adaptive capacity of the population [2]. 

In the conditions of the formation of a market economy, when worldwide, global 
trends are dictated on the basis of principles, the conceptual and theoretical analysis of 
the national education system is extremely relevant. In this regard, we consider it 
necessary stay on the analysis of modern condition economic education in Ukraine. The 
social changes that have taken place in our country, give rise to significant prospects in 
the life of the Ukrainian people, reassessment and renewal of all spheres of its activities, 
including science, education and culture. 

One of the main directions of such an upgrade is the search for new means of 
formation of qualified specialists for all sectors and, first of all, specialists in the 
economy, who will be able to organize and implement such economic and social 
transformations in the near future that will allow the young independent Ukraine 
become on a par with developed European countries [2]. 

Developed European and North American countries evolving modern forms of 
market-economic relations, carried out in harmonious connection with the latest 
achievements of economic science and education, which contributed to the formation of 
innovation-creative type of entrepreneurial thinking. The absence of this kind of 
thinking in the transformational post-communist countries today must be offset by the 
rapid pace of economic education. 

However, the current situation is evidence of the inability of the participants in 
the market of management education - universities and business schools - to ensure the 
need for business in the relevant professionals. This is especially true for the training of 
specialists who must solve the problems at the interface of information technology with 
management, economics, finance, and personnel, ready to work on areas of the new 
economy. 

So among such necessary and at the same time insufficiently represented in the 
labor market of specialties - business analytics, management of information resources of 
enterprises, organization of information systems, etc. 

It should be noted that the general shortcomings modern Ukrainian economic 
education, which require immediate intervention, are as follows:  

- absence of long-term traditions of management studying;  
- separation from real needs of economic activity; 
- insufficient level of training of specialists concerning possession methods of 

economic-mathematical analysis; 
- non-consideration of labor market requirements in the training of specialists 

economic direction; 
- low average quality of students' training; 
- Inconsistency with the world level of training specialists in the vast majority 

of higher education institutions [2]. 
In condition modern economic education in our country there are still many 

dysfunctional and contradictory ones phenomena, the fundamental reasons of which, in 
our opinion, are as insufficient ideological-principled and scientific-methodical 
formation of the Ukrainian economic education itself, as well as inconsistency of real-
objective forms of economic and entrepreneurial reality of Ukraine with those market-
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economic realities on which the Western economic education and science, as well as 
business innovation-professional sphere. 

Another important one contradiction modern Ukrainian economic education is 
its attempt to use innovative humanistic methods for forming a strong personality of 
businessman, whereas the real conditions of an «uncivilized» market in our state require 
from the businessman not so much knowledge, skills and high morals, but the ability, 
twisting, adapting to the corruption of the economy-state environment. Such a 
contradiction can be solved only in the conditions of reformation and formation of a 
national market economy, when a truly modern subject of entrepreneurial and socio-
cultural activity will be needed. 

Ultimately, exactly education is a social subsystem in which the most active and 
adequate way overcomes the discrepancy between the sphere of knowledge and values 
and objective and real conditions. It is precisely on the economic education of our 
country today that the task of educating not only professional businessman, but also 
people with high personal and spiritual, creative-volitional abilities, is assigned. 

In the context of the theory of human capital, education is seen as preparing 
people for work implementation, so preference is given to subjects that involve 
professional development personality. 

Along with professional subjects, humanitarian disciplines become important as 
a means of a deeper understanding of natural and social phenomena, human place in 
life, their communication, taking into account the features of emotional, mental status 
etc. [2]. 

Therefore, it is precisely on the potential of overcoming through economic 
education and the education of the gap between consciously desirable reality and the 
existing objective reality lays many hopes on, because it depends on this on the ability 
of future generations to actively creative, creative and innovative self-realization in the 
economic, entrepreneurial and managerial fields.  

References: 1. Veber, M. (1994). Protestantska etyka i dukh kapitalizmu 

[Protestant ethics and a capitalism's spirit]. K: Osnovy [in Ukrainian]. 2. Aleksenko, R. 
Ekonomichna osvita v systemi pidhotovky osobystosti do samostiinoho zhyttia ta 
tvorchosti [Economic education in the system of personality training for independent 
living and creativity]. Retrieved from www.ird.npu.edu.ua/files/oleksenko.pdf [in 
Ukrainian]. 3. Efremov, V.V. Ekonomichna osvita yak neobkhidna umova dlia 
vprovadzhennia v Ukraini innovatsiinoi modeli rozvytku [Economic education as a 
prerequisite for implementation in Ukraine an innovative model of development]. 
Retrieved from http://soskin.info/ea/2011/9-10/201111.html [in Ukrainian]. 
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Managing the human resources capacity of enterprise (HRCE) as a complex, 

dynamic system under conditions of rapid transformation processes requires the use of 

modern methodological instrumentation for evaluation of its level. Therefore, there is a 

need to study the key practices of evaluating HRCE and to review analytically 

approaches, techniques and methods used for the evaluation. Works of a wide range of 

http://www.ird.npu.edu.ua/files/oleksenko.pdf
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scholars present researches in this area. At the same time, available methodological 

instrumentation is characterized by ambiguity in the field of grouping of methods and 

their classification for the evaluation of the HRCE, by the substitution of the 

designations of the basic categorical apparatus, and by the lack of an united logic of the 

use of methodological instrumentation for evaluation of the HRCE exactly. It is these 

inconsistencies that determined the aim of the study: to ground and assure orderliness in 

the methodological instrumentation for evaluation of the HRCE. 

The analysis of progress in the field of evaluation of the HRCE makes it possible 

to highlight several key points: 

1) in order to evaluate the HRCE it is required to take into account the 

experience of using the methodological instrumentation for evaluating the system both 

of a higher level (labor, economic, and so on as for the potential of the enterprise), and 

of a lower one – as for the potential of an employee. In addition, the study of 

groundwork in this field indicates the use of methods for evaluating human resources 

(personnel) at the enterprise when evaluating HRCE. It is connected with two-sidedness 

of this category, which is based on personnel in terms of quantity, but is evaluated as a 

potential in terms of qualitaty. 

2) there is no a common understanding used in order to evaluate: methods, 

techniques, approaches: the same elements in different publications are substituted and 

have different designations, and it leads to confusion and causes inaccuracies in 

terminology. Based on the analysis, it can be said that the approach can combine both a 

set of methods, and a set of techniques. 

3) Most often, analyzed sources refer to three main approaches to human 

resources capacity assessment: cost one, comparative one and effective one, but the 

income approach is also mentioned. It would be logical to combine an expenditure 

approach and an income approach in a cost approach, which is the basic approach to 

capacity assessment. In addition, it is said about the use of resource approach, factor 

approach, integral approach, subjective approach when evaluating HRCE. 

We consider that methods for evaluating human resources capacity are 

implemented within a particular approach using a certain method or a combination of 

them. At the same time, there is no definiteness when grouping methods used to 

evaluate HRCE. 

In accordance with the identified key points, the structural-logical sequence of 

the use of methodological instrumentation for evaluation of HRCE is presented, where 

the methodological approaches are highlighted: cost approach, comparative approach, 

subjective approach, factor approach, productive approach, resource approach, integral 

approach, within the frame of which the methods of evaluation of HRCE are developed 

in accordance with the possibilities and the needs of the enterprise, using a variety of 

groups of methods that can be classified according to different characteristics and 

optimized within certain approaches. 

 

PROCEDURE OF THE STAKEHOLDER'S ANALYSIS OF THE ENTERPRISE 

 

Smachylo V.V., Kolmakova E.N., Kolomiets Yu.V. 

Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture 

 

The essence of stakeholders and the composition of their groups is investigated. 

The need to identify groups of stakeholders and the study of their interests is explained 

by the fact that the interests of different groups have different directional vector, and 
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their ignoring can lead to conflicts, risks, dialogue and increase the sustainability of the 

enterprise. 

The analytical tools used to justify stakeholders and their groups are considered: 

Stakeholder's matrix; Mendlow's model; matrix "power / dynamism", Mitchell's model; 

Model Accountability Scorecard (ASC); Stakeholder's Map. 

The procedure of analysis of stakeholders of the enterprise, which includes 

several blocks, namely preparatory, analytical, strategic, managerial, control ones, is 

proposed. Within the framework of the first preparatory block, it is necessary to fulfil 

several actions - to select experts for the analysis of stakeholders, to decide on the 

necessary tools for conducting diagnostics, to develop the scale for evaluation. This 

phase is important in order to analyze and unambiguously perceiving and interpreting 

the results. 

The second block, being directly analytical, involves the stages connected with 

the definition of the stakeholders themselves and their interests, namely: construction of 

the Stakeholder's Map; identification of stakeholders on the "authority / interest" matrix; 

determining the priority of groups of stakeholders on the basis of their influence on the 

activity of the enterprise in an analytical way; construction of the matrix of interests of 

groups of stakeholders, based on the meaningful analysis of the chain of "interests-

threats"; prioritizing the interests of groups of stakeholders; construction of the matrix 

of balance of interests and calculation of the general level of balance of interests. 

The third block, based on previous analytical studies, involves making a 

managerial decision on selection of a strategy from among the possible ones for one or 

another group of stakeholders. 

The fourth block provides monitoring of stakeholders in order to identify their 

possible change, as well as a change of their interests and influence, their priority, 

which is appropriate in ever-changing environment. Accordingly, a managerial decision 

is made in order to change the strategy of interaction. In addition, implementation of the 

already chosen strategy of interaction, its efficiency and timing are monitored. 

The proposed procedure of stakeholder analysis is based on well-known analysis 

tools and stakeholder evaluation techniques, but, unlike existing ones, logically 

combines different tools, offers structuring of the specified process and is designed for 

continued use. It is implemented as an additional control loop in the enterprise 

management system. In further research, the procedure will be tested on the basis of the 

data of the construction company. It will make it possible to determine the group of 

stakeholders of the construction company, the strength of their influence and to develop 

a strategy of interaction. 

 

SOCIALLY RESPONSIBLE MANAGEMENT OF HUMAN-RESOURCE 

CAPABILITIES OF ENTERPRISE 
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Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture 

 

The recent changes in the economic systems demonstrate the building of a 

socially oriented economy that takes into account not only the interests of the owners of 

the means of production, but also the interests of employees, local communities, one 

that aimed at protecting the environment, etc. Coupled with the increasing role of 

human being as a personality in the capitalization of assets and creation of added value, 
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it necessitates rethinking management paradigms regarding a person at work for the 

sustainable development of the enterprise. 

It can be identified the key conditions for realization of socially responsible 

management of human-resource capabilities at the enterprises: responsibility for 

decisions and actions that over binding commitments; availability of mutual benefit; 

maximizing the positive and/or minimizing the negative effects or results of the 

implementation of the principles of social responsibility in activities; synergy. The 

author's vision of socially responsible management of human-resource capabilities, who 

personified with human-resource of enterprise as managed system relatively regulator, 

implies the acceptance and awareness of the responsibility for their behavior and 

actions. It should involve such managerial activity that would be aimed at the progress 

of human-resource capabilities on the basis of the synergy for owner (leadership) and 

employees that would ensure sustainable development of all participators of the process. 

One can conclude that at the present state of the development of socio-economic 

systems, there is a change in the paradigm concerning the cooperation in managing 

human-resource capabilities of enterprise. So there is reason to talk about the necessity 

to form the concept of socially responsible management of human-resource capabilities.  

The purpose of the concept of socially responsible enterprise management is to 

ensure the sustainable development of the enterprise in the transformational conditions 

of the economy in terms of global challenges. Among the main tasks can be 

distinguished: the definition of the objectives of the enterprise and workers; analysis of 

available state of personnel potential, external and internal environment; formation of a 

system of motivation for mutual social responsibility; formation of personnel potential 

and systems of organization and motivation of employees; development and control of 

personnel potential. Achievement of the goal through the realization of tasks is carried 

out by a certain set of methods, which, in relation to the management of employees of 

the enterprise, are grouped into three main groups, depending on the content of the 

method of influence: administrative, economic, social and psychological. We suppose 

that the proposed concept is an integral part of the concept of socially responsible 

management of enterprise and should include the basic provisions: aim, object and 

subject of management, principles, approaches, methods and techniques for managing 

human-resource capabilities through the implementation of social responsibility in this 

process. According to the essential characteristics of the concept components, one can 

provide the author's vision in a generalized manner, which constitutes scientifically-

based managerial activity of the leadership of the enterprises regarding its own human-

resource capabilities on the basis of mutual social responsibility with the aim of 

sustainable development of enterprise and human-resource capabilities.  

The development of a mechanism of the performance of the concept of socially 

responsible management of human-resource capabilities of enterprises can be 

considered as the prospects for further research. 
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Сучасні умови глобалізації, інтеграційні процеси на всіх рівнях, науково-
технічний прогрес, збільшення масштабів виробництва, наповненості ринків 
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призводять до неухильного зростання конкуренції між підприємствами. 
Пропозиція товарів і послуг поступово наближається до меж зростання 
платоспроможного попиту. Загострення конкуренції вимагає від підприємств 
безперервного вдосконалення та оновлення продукту. У результаті життєвий цикл 
товару скорочується. Зростають вимоги до наукового потенціалу виробництва, до 
обсягу коштів, що спрямовуються на цілі інноваційного розвитку. Одночасно 
зростають і ризики реалізації нових проектів. 

На сучасному етапі серед низки підприємницьких рішень щодо досягнення 
цілей найефективнішими та найбільш дієвими є рішення у сфері маркетингу. 
Максимальне задоволення запитів споживачів, удосконалення товару або 
виробництва, просування товару на ринок, виявлення та аналіз потреб споживчої 
аудиторії, створення принципово нової продукції при правильному та 
своєчасному застосуванні дають можливість підприємству  зайняти лідируючу 
позицію  у ніші світового ринку певного товару чи послуги.  

Необхідно зазначити, що своєчасність ухвалення маркетингових рішень 
безпосередньо впливає на долю підприємства. Наслідки від невчасно ухвалених 
маркетингових рішень розглянемо на прикладі підприємства «Nokia». Компанія 
«Nokia» наприкінці 90-х років ХХ століття зробила революцію в індустрії 
автономних мобільних телефонів та вклала вагомий внесок в фінську економіку 
(на підприємство припадала чверть економічного приросту  країни), яка на той 
час була однією з найбільш успішних у світі. Підприємство «Nokia» на початку 
2000-х років було світовим лідером з виробництва мобільних  телефонів та 
займало більше 40% ринку (рис. 1). У той час компанія випускала звичайні 
телефони, а основним завданням інженерів було найпростіше – розроблення 
якомога компактнішого телефону, який якнайдовше міг би тримати заряд.  

 
Рисунок 1 – Розподіл частки ринку мобільних телефонів серед найбільших 

виробників у 2001 році 
 

Однак компанія «Apple» у 2007 році змінила хід історії, випустивши 
перший смартфон – «iPhone». Інженери підприємства «Nokia» були розгублені, 
вони не могли вирішити чи потрібно проводити модифікацію вже існуючого та 
популярного товару. Тоді маркетологи запропонували провести дослідження та 
з‘ясувати, яку продукцію споживач хоче бачити на ринку. Проаналізувавши 
отримані дані, спеціалісти одноголосно наполягали лише на вдосконаленні 
мобільних телефонів, тому інженери покращили потужність батареї (пристрої 
тримали заряд до тижня) та зробили його більш простим у використанні. Під 
впливом випуску першого смартфону «iPhone» інші провідні компанії у сфері 
комунікативних та інформаційних технологій також почали виробництво та 
продаж «розумних телефонів». У зв‘язку з такою ситуацією частка ринку 
колишнього підприємства-гіганта «Nokia» почала стрімко падати. Керівники 
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компанії зрозуміли свою помилку та хотіли реабілітуватися, випустивши у 2008 
році новий смартфон «Nokia 5800», але ринок уже був наповнений, і ніша ринку 
компанії стабільно зменшувалася.  

У цьому прикладі несвоєчасне маркетингове рішення призвело до таких 
наслідків – світовий лідер з продажів мобільних телефонів уже в 2014 році 
перетворився на банкрута (його ринкова частка у сегменті мобільних телефонів 
склала 2,4%, рис. 2), який був ледве проданий компанії «Microsoft». 

 

 
 

Рисунок 2 – Розподіл частки ринку мобільних телефонів серед найбільших 
виробників у 2014 році 

 
Отже, можна зробити висновки, що своєчасність ухвалення маркетингових 

рішень є дуже важливою для підприємства, адже вчасна реалізація конкретних 
цілей маркетингу забезпечує перспективний розвиток підприємства на майбутнє, 
отримання максимального прибутку, підвищення рівня рентабельності та 
покращення конкурентоспроможності підприємства в цілому. Кожне рішення 
щодо науково-технологічних розробок у складі виробничих планів компаній має 
опиратися на результати аналізу ринку у рамках цілеспрямованих маркетингових 
досліджень. 

Література: 1. Робота виконана за рахунок бюджетних коштів МОН 
України, наданих на виконання науково-дослідної теми ««Механізм управління 
формуванням стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових 
підприємств» (№ ДР 0117U003928); 2. Аренков И.А. Бенчмаркинг и 
маркетинговые решения / И.А Аренков. – 2007. – 218 с.; 2. Григорук П.М. 
Механізм управління процесом прийняття маркетингових рішень / П.М. Григорук 
// Економіст. – 2011. – № 6. – С. 57-61. 
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Ключовими детермінантами для розвитку конкурентоспроможності будь-
якої країни є ефективна торговельна та транспортна логістика. Що стосовно 
України, то розвиток логістики є особливо важливим для нашої держави, адже 
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міжнародна торгівля складає значну частину ВВП, а розвиток транспортного 
сектора є невід‘ємною складовою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (УА).  

На жаль, транспортні потужності в Україні використовуються недостатньо. 
Проте, зважаючи на її величезний потенціал, логістику в країні все ж таки 
розвивають. Так, зокрема у грудні 2015 було прийнято п'ять стратегічних планів 
розвитку окремих видів транспорту до 2020 року. А  вже через рік, було оновлено 
Національну транспортну стратегію (НТС). На даний момент ведеться робота над 
її другою частиною, розрахованою до 2030 року. 

Під «парасолькою» Національної Транспортної Стратегії 2030 
розробляється кілька 

доповнюючих стратегій. Одним з таких документів є і Стратегія сталої 
логістики, яка розроблялася з літа 2016 року. 

І оскільки поліпшення логістики є складним завданням, яке потребує 
урядової підтримки на найвищому рівні, Світовим банком за участі Міністерства 
інфраструктури представлено до обговорення проект Стратегії сталої логістики, 
на підставі якого буде розроблено проект відповідного нормативно-правового 
акту. Зрозуміло, що з метою створення ефективної стратегії, було проведене 
детальне дослідження транспортної інфраструктури України. В тому числі 
спеціальна комісія здійснила оцінку основних фізичних та регуляторних гальм, 
аналіз покращення взаємодії міста та порту. Також необхідним було виявлення у 
логістиці важливих експортних продуктів або пов‘язаних з ланцюгами їх поставок 
і розробка Сталої стратегії з реалістичним планом дій щодо її впровадження. 

Проте, дослідження лише логістичної сфери не може забезпечити сталий 
розвиток, оскільки логістика – це галузь, що охоплює широкий спектр питань, які 
іноді можуть вступати в протиріччя одне з одним, зокрема у сферах економіки 
(фіскальна політика та рентабельність логістичних операторів), соціальної 
політики (безпека руху та інші види безпеки, охорона праці та справедлива 
винагорода) і навколишнього середовища (викиди та інші зовнішні впливи). 
Соціальний аспект особливо важливий в Україні, так як рівень безпеки в 
транспортному секторі є низьким порівняно з іншими європейськими країнами. 

Як стає зрозуміло з вищезазначеного, сталий розвиток - це концепція, яка 
передбачає необхідність встановлення балансу між задоволенням сучасних 
потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в 
безпечному і здоровому довкіллі. 

Точне дослідження не можливе без кваліфікованих фахівців. Саме тому, на 
чолі комісії був провідний світовий експерт у сфері логістики Лаури Ойяла (Prof. 
Lauri OJALA), професор та голова кафедри логістики Школи Економіки м. Турку, 
Фінляндія з 1997 року. 

Його професійний досвід стосується аналізу міжнародних транспортних та 
логістичних ринків з точки зору ―споживачів‖ та ―провайдерів послуг‖. Пан 
Лаури Ойяла є автором низки статей з логістичної та транспортної проблематики 
у міжнародних виданнях. Також, з середини 2006 року він очолює три 
транспортні проекти в регіоні Балтійського моря за фінансової співучасті ЄС 
загальною вартістю 7,5 млн. євро. 

Повертаючись до самої стратегії, слід детальніше розібрати, які саме зміни 
очікують Україну протягом 5 років. 

Перш за все розглянемо сферу вантажного автомобільного транспорту. 
Станом на сьогодні дана сфера стикається з кількома серйозними проблемами. 

1). Більш ніж 70% операторів автомобільних вантажоперевезень не мають 
ліцензій, що призводить до незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, 
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включаючи продаж палива невідповідної якості, перевезення акцизних вантажів 
без відповідної документації, контрабанду через кордон та використання 
банківських рахунків компанії за кордоном.  

2). Розквіт корупції та низькі ціни не заохочують брати участь більших і, 
можливо, більш професійних іноземних операторів.  

3). На довершення всього наявність кваліфікованих працівників 
зменшується, оскільки кількість професійних водіїв і механіків, які обслуговують 
автотранспортні засоби, скоротилася з більш ніж мільйона в 2011 році до менш 
ніж 850 тисяч у 2016 році, що частково відображає перехід на вищі платні робочі 
місця за кордоном. 

Проте, найбільшим викликом, можливо, є поганий стан утримання доріг. 
Ринок складається з великої кількості дрібних компаній (74% компаній нараховує 
менш ніж 9 осіб, річний оборот 95% компаній менший за 1 млн євро, а 88% від 
загального обсягу вантажу, перевезеного автомобільними дорогами, припадає на 
перевезення за власний рахунок та індивідуальних водіїв), що ускладнює процеси 
моніторингу і забезпечення дотримання правил у цій галузі. Крім того, понад 70% 
вантажних транспортних засобів на автошляхах важать менш ніж 10 т, три чверті 
з них мають вік понад 10 років, а близько половини – російського та українського 
виробництва. Результатом цього є низька ефективність використання палива, 
збільшення забруднення повітря та практика надмірного перевантаження 
транспортних засобів. 

Які ж заходи планують провести задля підвищення професіоналізму та 
ефективності вантажних транспортних заходів? 

Планується контрольне введення операторських ліцензій (що 
відповідатиме умовам Угоди про асоціацію ЄС), реєстрація та простий процес 
сертифікації для операторів перевезень за власний рахунок, задіяння більших 
ресурсів для перевірок, а також відповідність законодавства одночасно з 
посиленням забезпечення його дотримання з метою обмеження корупції зменшать 
незаконну діяльність та покращать контроль над сектором. 

Пріоритетом є відновлення автопарку. Зниження 20% ПДВ на ввезені 
транспортні засоби, оплати у 200 євро на технічний сертифікат, вартості 
реєстрації в 300-400 євро разом з прийняттям митницею справжньої та належним 
чином задокументованої покупної ціни імпортованих транспортних засобів у 
якості заявленої вартості полегшить процес заміни вантажівок для власників.  

Наступна сфера транспортної логістики, якій приділили багато уваги – це 
залізнична. 

ПАТ ―Укрзалізниця‖ (УЗ) має значні проблеми, в тому числі старіючі 
локомотиви та рухомий склад, критично зношену інфраструктуру, що 
перешкоджає руху транспорту в найважливіших місцях, а також різке скорочення 
транзитних вантажів з Росії. Значна частина інвестицій, необхідних для 
вирішення цих проблем, повинна йти від приватного сектора, підкреслюючи 
необхідність заміни більшості поточних урядових рішень на користь розвитку 
ринку та конкуренції, особливо у сфері вантажних перевезень. Попереднє 
оглядове дослідження логістичної стратегії для української залізниці (2016 р.), 
підготовлене з метою вивчення підґрунтя для цієї стратегії, містить рекомендації 
щодо вирішення основних проблем, які стоять перед залізницями. 

Основними цілями для залізничної системи є: 
1) Посилення залізничної мережі (включаючи розширення інтермодальних 

перевезень та створення логістичного центру на заході України). 
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2) Будівництво спеціалізованих терміналів (наприклад, для обслуговування 
важких та негабаритних вантажів, мінеральних та будівельних матеріалів та 
небезпечних вантажів). 

3) Створення орієнтованих на клієнта торгово-операційних відділень для 
надання послуг. 

4) Прискорення доставки вантажів. 
5) Підвищення безпеки та страхування вантажів, а також встановлення 

конкурентоспроможних та прозорих тарифів.  
І остання, третя сфера логістичних послуг, яка потребує реформ – 

судноплавна. 
Україна має 13 міжнародних морських портів, для більшості з яких 

характерно обмеження щодо осідання суден та брак резервних територій. 
Загальний обсяг вантажів скоротився на 13%, а транзитний трафік на понад 70% 
між 2012 р. і 2016 р. через зменшення торгівлі з Росією. Й без того невеликий 
обсяг контейнерних перевезень в останні роки також зменшився. Систему 
здійснення господарської діяльності на території портів було введено в 2012 році, 
коли для управління портами було створено Адміністрацію морських портів 
України (АМПУ), а вантажно-розвантажувальні роботи було передано 
приватному сектору, хоча у державному секторі збереглося багато послуг, що 
надаються у морських портах. Роль АМПУ як урядового відомства, її мандат та її 
реструктуризація залишаються невирішеними питаннями. 

Досягнення мети НТС 2030 – забезпечити включення українських портів 
до 100 найкращиху світі за контейнерними перевезеннями до 2030 року, оскільки 
вантажно-розвантажувальні потужності українських контейнерних терміналів 
оцінюються у понад вдвічі більше в порівнянні з портом імені короля Абдулли у 
Саудівської Аравії, котрий зараз посідає 100-е місце. Проте використовується 
лише близько чверті потужностей українських портів. 

Отже, необхідні термінові заходи для поліпшення логістичних послуг в 
Україні, оскільки галузь потерпає від низького використання виробничих 
потужностей, неадекватної інфраструктури та високих витрат. Основні кроки 
щодо збільшення участі приватного сектору, що необхідно для досягнення 
адекватного рівня інвестицій та ефективності, включають укладання договорів 
про надання деяких послуг, боротьбу з корупцією у портовому та 
автодорожньому секторах та пом'якшення регуляторних бар'єрів, які обмежують 
приватні залізничні та лінійні морські вантажоперевезення. Разом з тим, у деяких 
сферах регулювання має бути посилене. Значними є потенційні вигоди від 
переміщення обсягу вантажних перевезень з одного виду транспорту на інший та 
від заохочення до збільшення мультимодальних перевезень. 

Галузева політика повинна націлюватися на збільшення транзитних послуг, 
які занепали через конфлікт з Росією. Досягнення двосторонніх торговельних 
угод з клієнтами на транзитні послуги, участь у регіональних проектах, 
узгодження інвестицій у вітчизняну інфраструктуру з розвитком основних 
міжнародних транспортних коридорів, розвиток конкурентоспроможних послуг у 
морських портах (наприклад, покращення вантажно-розвантажувальних послуг з 
переробки контейнерів і ролкерних вантажів та пов'язаних з ними залізничних 
операцій), покращення практики перетину кордону, використання логістичних 
центрів та передових ІТ-систем, а також залучення ресурсів для розвитку 
сервісних продуктів допоможуть підтримати попит на транзитні послуги. 
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В Україні господарство складається з комплексу галузей виробництва, 
стабільне функціонування якого вимагає залучення великих обсягів економічних 
ресурсів. Необхідною передумовою підвищення ефективності використання 
ресурсів, а також забезпечення конкурентоспроможності продукції вітчизняних 
виробників на національному та міжнародних ринках, стає активна інноваційна 
діяльність. Але можливості використання потужного інтелектуального та 
інноваційного потенціалу розвитку підприємств України на цей час значною 
мірою обмежуються нестачею доступних для них фінансово-інвестиційних 
ресурсів, застарілістю основних виробничих фондів, численними перешкодами 
для доступу до новітніх технологій. Подолання таких перешкод для активізації 
структурно-інноваційних реформувань економіки потребує забезпечення 
ефективної організації процесу впровадження нововведень. 

Дослідження питань організації та управління інноваційною діяльністю 
здійснювалося у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Проте деякі 
важливі аспекти формування механізму організації інновацій досі не дістали 
належного висвітлення. Не зважаючи на величезну кількість публікацій стосовно 
різних аспектів інноваційної діяльності, базові категорії інноватики не мають 
однозначної інтерпретації. Таке різноманіття підходів та напрямків додатково 
підкреслює значення і масштаб впливу інноваційних процесів на сучасну 
економіку. У сучасних умовах необхідним є використання комбінованого підходу 
до організації інноваційної діяльності на підприємствах, який включав би в себе 
як окремі суто інноваційні елементи, так й інтегровані в основну структуру 
підприємства, що дозволить організувати успішне створення і впровадження 
різних типів інновацій.[1] 

Для забезпечення безперервного інноваційного процесу на підприємстві, 
завершеності окремих інноваційних проектів та їх зв‘язку зі стратегією 
підприємства необхідно створити окрему підсистему організаційного 
забезпечення інноваційної діяльності. Саме створення такої цілісної підсистеми 
дозволить найбільш ефективно використовувати організаційні важелі впливу на 
всіх етапах інноваційного процесу. Вивчення різноманітних підходів до 
визначення категорії «організаційне забезпечення» дає можливість виділити три 
основні підходи: структурний, нормативний та процесний. При цьому в усіх без 
виключення випадках головним елементом організаційного забезпечення є 
організаційна структура системи. Наголос робиться на групуванні робіт за 
функціональною ознакою та об‘єднанні таких робіт та людей, що їх виконують, у 
окремі підрозділи, а також на відносинах «керування-підпорядкування» між 
окремими підрозділами та посадами в рамках управлінської ієрархії. Крім того, 
особлива увага приділяється документації, що регламентує функціонування 
організаційної структури, наприклад, положенням про відділи та посадовим 
інструкціям. Такий підхід є виправданим для більшої частини постійно або 
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періодично повторюваних процесів на підприємстві, що працює в стабільних 
умовах. Але значна частина процесів в управлінській діяльності носить 
варіативний характер, а деякі з них обумовлені ситуаційно. Крім того, сучасне 
ринкове середовище не можна характеризувати як стабільне, навпаки, воно 
постійно змінюється і вимагає адекватної реакції на ці зміни від підприємств. 
Тому структурний підхід є необхідним, але не достатнім для комплексного 
організаційного забезпечення інноваційної складової діяльності сучасного 
підприємства. Більш широку сферу застосування має другий – нормативний 
підхід, в рамках якого акцент робиться на формуванні комплексу методичного 
забезпечення організаційної роботи на підприємстві. Такий комплекс складається 
з різного роду інструкцій, методик, описів технологічного процесу, методичних 
рекомендацій, переліків робіт і т. п., що повинні застосовуватися за певних умов.  

Реалізація структурного і нормативного підходів являє собою втілення 
набутого підприємством досвіду, їх цінність з цієї точки зору полягає у здатності 
запобігати повторенню помилок, але їх застосування в сучасному мінливому 
середовищі ускладнено саме цим ретроспективним характером. Сьогодні коли 
підприємство змушене весь час освоювати нові для себе ринки, товари, 
технології, види сервісу, щоб не втрачати завойованих позицій, часто можна 
спиратися лише на схожий досвід інших компаній, які проте діяли в інших умовах 
та за іншої системи обмежень. Кожен інноваційний проект має свої особливості, 
кожен може вимагати особливих методик чи робочих команд, але сам по собі 
перебіг інноваційного процесу є досить типовим для всіх промислових 
підприємств і включає такі етапи: науково-технічна та дослідно-конструкторська 
робота; моніторинг ідей та проблем організації; аналіз альтернатив; прийняття 
рішення про впровадження; пошук або створення необхідних ресурсів; 
впровадження; виведення на ринок нової або вдосконаленої продукції; аналіз 
ринкової ситуації. У відповідності до цих етапів розподіляється відповідальність в 
рамках організаційного забезпечення інноваційної діяльності. [3] 

Процесний підхід має досить загальний характер і слабкість його полягає у 
неможливості передбачувати деталі: у кожній конкретній ситуації рішення 
залежить від відповідальної особи, яка знаходиться у типових для цього 
підприємства умовах. Ефективність перебігу процесу можна забезпечити, з 
одного боку, за рахунок ретельного відбору персоналу для інноваційної 
підсистеми та систематичної роботи щодо його вдосконалення, а з іншого – за 
рахунок створення середовища, яке б стимулювало та підтримувало інноваційну 
діяльність та скеровувало зусилля персоналу на досягнення цілей підприємства. 
При цьому основним орієнтиром для прийняття рішення є кінцева мета, тому 
визначення та усвідомлення мети діяльності всіма учасниками певного процесу є 
принциповим для цього підходу. Тому визначення, в рамках яких автори 
концентрують свою увагу на меті організаційного забезпечення, можна вважати 
доповненням процесного підходу. Такою метою більшість дослідників вважають 
нормальне функціонування системи, але це формулювання носить занадто 
загальний характер і може бути застосовано як до будь-якого іншого виду 
забезпечення, так і до управління в цілому. Це положення необхідно 
конкретизувати за рахунок більш детального опису напрямків робіт в рамках саме 
організаційного забезпечення. Метою організаційного забезпечення є підтримка 
стабільного функціонування системи, реалізація запланованих програм за рахунок 
забезпечення необхідними ресурсами, організації взаємозв‘язків між окремими 
елементами та ліквідації відхилень, що можуть виникати у системі. Проте 
наведені підходи все ж таки не охоплюють всього спектру процесів і явищ в сфері 
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забезпечення нормального функціонування підприємства. Тому доцільно 
об‘єднати досягнення цих підходів в рамках комплексного структурно-
процесного підходу. Організаційне забезпечення визначається як комплекс 
структур і правил, які створюють умови для сталого протікання управлінських 
процесів, реалізації планів, підтримки функціонування системи на необхідному 
рівні за рахунок забезпечення необхідними ресурсами, організації взаємозв‘язків 
між окремими елементами та ліквідації відхилень, що можуть виникати у системі. 

Організаційне забезпечення інноваційної діяльності має носити 
комплексний характер. Традиційно оцінюється організація процесу впровадження 
інновацій на підприємстві, але не менш важливою є оцінка організації 
підготовчого етапу та етапу, що реалізується після безпосереднього 
впровадження. Організаційне забезпечення ресурсної складової інноваційної 
діяльності є визначальним для інноваційного процесу на підприємстві. 
Недостатня увага до ресурсного забезпечення може бути причиною виникнення 
відхилень у запланованих результатах, навіть якщо саме впровадження було 
організовано ідеально. Враховуючи специфіку інноваційної діяльності слід 
особливу увагу приділити таким ресурсам як персонал, матеріально-технічна база 
та інформація. Зазначені фактори є необхідними для нормальної інноваційної 
діяльності підприємства, можуть частково компенсувати один одного, але 
недостатня якість будь-якого з цих факторів становить загрозу для успішного 
впровадження інновацій. Раціональна реалізація етапу, що є наступним за 
безпосереднім впровадженням, також є важливою складовою загального успіху 
інноваційної діяльності підприємства. Перш за все, етап виведення продукту на 
ринок є дуже важливим для отримання економічного ефекту від інновацій: 
грамотне виведення може забезпечити значний потік доходу при порівняно 
несуттєвих витратах на інноваційну діяльність, і в той же час, великі інвестиції в 
оновлення продукту та виробництва не забезпечать ринкового успіху без 
грамотної організації цього процесу. Крім того, ринок є важливим джерелом 
інформації для планування подальшого інноваційного розвитку підприємства. 
Має значення вивчення реакції споживачів на старі та нові продукти 
підприємства, визначення тих аспектів потреб, що лишилися незадоволеними, 
визначення тенденцій розвитку цільової аудиторії, досвіду конкурентів – все це 
може стати джерелом інноваційних ідей. Організаційне забезпечення власне 
створення та впровадження інновацій також вимагає вдосконалення за рахунок 
розвитку регламентованих елементів та включення в аналіз більш суб‘єктивних 
складових, бо організаційна структура і документація, що регламентує 
функціонування системи в найбільш типових та передбачуваних умовах, не 
можуть охопити весь спектр ситуацій, з якими стикається підприємство. Тому 
великого значення набувають суб‘єктивні фактори: особистий досвід керівників, 
наявність та ефективність неформальних зв‘язків між підрозділами та окремими 
спеціалістами, організаційна культура [2].  

Таким чином, організаційне забезпечення має складові, що водночас є й 
етапами аналізу даного явища: організаційна структура управління – сукупність 
взаємопов‘язаних елементів, кожен з яких виконує свою функцію у досягненні 
мети системи; нормативна складова, яка забезпечує функціонування підприємства 
в повторюваних або передбачуваних умовах; як правило ця складова регламентує 
процес виконання елементом своєї функції; неформальна складова, яка підвищує 
ефективність операційної діяльності та забезпечує нормальне функціонування 
підприємства за нових або невизначених умов.  
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НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 
РІШЕНЬ  

 

Ляпкало М. М. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 
Актуальність теми. Одна з прикрих помилок – думати, що "люди всюди 

однакові". Насправді представники інших культур різняться релігійними 
переконаннями, ціннісними пріоритетами, ставленням до правових норм, 
способом прийняття рішень, часовим відчуттям, методами використання 
простору, мімікою, жестами і своїми манерами. Ці відмінності можуть призвести 
до непорозуміння в міжнародних ділових відносинах, особливо якщо, крім цього, 
існують мовні бар'єри, тому національні особливості будуть мати завжди важливу 
роль у прийнятті управлінських рішень. 

Мета статті полягає у розкритті особливостей прийняття управлінських 
рішень двох світових культур східної та західної. Також визначити вплив 
конкретних національних культур на прийняття рішень. 

Основні моделі прийняття управлінських рішень носять світогляд східної та 
європейська цивілізацію, вони базуються на розумінні та ставленні до роботи, 
відносинах в соціумі та до самого життя [6]. 

У східній культурі наголос робиться на правильному формулюванні 
проблеми. Головна увага при цьому приділяється процесу усвідомлення суті 
проблеми і доцільності її розв'язання на основі консенсусу (абсолютної згоди). 
Коли згоди досягнуто, процес прийняття рішення просувається значно швидше, 
оскільки єдине розуміння проблеми практично виключає виникнення 
суперечностей. При цьому значною в процесі прийняття рішень є орієнтація на 
групову роботу, де цінується конформізм і співпраця. Процес групового 
прийняття рішень в Японії має чимало особливостей, які дістали назву 
«рингісей». Він полягає у тривалому попередньому накопиченні виконавчими 
керівниками значного обсягу інформації і суджень підлеглих до моменту 
прийняття рішення. Згода підлеглих або їхня думка формально підтверджується 
особливою печаткою – ханкою . 

Західна культура прийняття рішень базується на обґрунтуванні кращих 
варіантів дій та якнайшвидшій їх реалізації. Дуже часто в західній культурі 
спочатку знаходяться шляхи розв'язання проблем і лише потім організацію 
переконують у користі та необхідності прийняття рішення. Акцент при цьому 
робиться на індивідуальному прийнятті рішення та конкретній відповідальності за 
його виконання [1]. 

http://ua.textreferat.com/referat-7583-7.html
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Важливо звернути увагу і на чіткі особливості прийняття рішень в умовах 
певних національних культур. У цьому зв'язку наведемо порівняльні приклади 
прийняття рішень у різних країнах: 

1. США — переважно централізоване прийняття рішень у сфері 
зовнішньоекономічних операцій, необхідність контролю за розвитком світових 
стратегій. 

2. Японія — прийняття рішень шляхом консенсусу з попередніми 
ретельними консультаціями, а також поєднання централізованого і 
децентралізованого підходів до прийняття рішень, вищий менеджмент має значну 
владу, яка піддається перевірці з боку нижчих менеджерів, нижчі менеджери 
мають повноваження щодо огляду, аналізу, критики рекомендованих варіантів 
дій. 

3. Великобританія — більшість організацій є досить децентралізованими, 
менеджери вищого рівня не розуміються на технічних деталях бізнесу і передають 
право прийняття рішень униз, найвищі менеджери також залежать від середніх 
менеджерів у керівництві безпосереднім процесом прийняття рішення. 

4. Франція — використовуються різні підходи, однак останнім часом 
спостерігається тенденція до централізації, вищі менеджери — випускники 
престижних навчальних закладів — не мають належної довіри до середніх 
менеджерів. 

5. Німеччина — переважно централізація, автократія, ієрархія, специфічна 
правова система потребує обговорення варіантів рішень робітниками та їх 
менеджерами, менеджери приділяють продуктивності, якості продукції і послуг 
більшу увагу, ніж керівництву підлеглими, менеджерська освіта має переважно 
технічну орієнтацію. 

6. Скандинавські країни — децентралізація та участь, правова система 
подібна до німецької, головна увага менеджерів якість трудового життя, 
важливість індивідуальності в організації. 

7. Італія — використання традиційних і перевірених засобів прийняття 
рішень, повага до історії і традицій країни, світова роль римського права, що є 
основою сучасної системи цивільного права. 

8. Єгипет — повільне і розважливе прийняття рішень, час не цінується так 
дорого, як на Заході, оскільки історія вважається важливішою згідно з 
єгипетським прислів'ям: «Все боїться часу, а час боїться пірамід»;  процес життя 
цінується вище, ніж результати бізнесу. 

9. Індія — рішення приймаються виключно вищими менеджерами, що не 
бажають ризикувати, велика дистанція влади, значне прагнення уникнути 
невизначеності [2]. 

Для подолання культурних бар‘єрів фірми намагаються поширювати 
корпоративну культуру, забезпечуючи тісніші контакти між керівниками філій з 
різних країн. Часті переміщення менеджерів з однієї країни в інші розширюють 
уявлення цих людей і підвищують їхню відданість системі цінностей і цілей 
корпорації, а в результаті спрощуються процедурні питання, зменшується потреба 
в комунікаціях всередині управлінської піраміди і необхідність контролю за 
діяльністю філій. Деякі організації постійно займаються активним пошуком 
кращих випускників університетів з всієї Європи і спрямовує їх на роботу в кожну 
з трьох країн, перед тим як вони одержать призначення в штаб-квартиру 
корпорації. Врахування світового досвіду та узгодження особливостей різних 
культур значно полегшує прийняття управлінських рішень в міжнародних 
компаніях [4]. 
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Управлінська діяльність у всіх її проявах і на всіх етапах, починаючи з 
постановки цілей і до здійснення контролю і оцінки, пов'язана з прийняттям 
рішень. Управлінські рішення покликані координувати спільні дії колективу, 
орієнтовані на забезпечення життєздатності, досягнення мети та успішний 
розвиток корпорації в майбутньому. 

Необхідність прийняття рішення пронизує все, що робить керівник, 
формулюючи цілі і домагаючись їх досягнення. Тому розуміння природи 
прийняття управлінських рішень надзвичайно важливо для підвищення 
ефективності діяльності корпоративних формувань. 

Взагалі, прийняття управлінських рішень – це визначені відповідальними 
особами, насамперед керівниками, дії, спрямовані на подолання проблеми, що 
виникли, наприклад, у зв'язку з невиконанням планових показників, 
несподіваними змінами в зовнішньому середовищі і т. ін. Прийняття рішень є 
завершальною фазою – інструментом тонкого настроювання планування як для 
національних, так і міжнародних компаній. На різних рівнях і в різних країнах 
прийняття управлінських рішень має свої особливості. Детальної уваги потребує 
прийняття управлінських рішень на рівні транснаціональних корпорацій [5]. 

Основною проблемою прийняття рішень у міжнародних корпораціях є 
співвідношення між централізацією і децентралізацією. За централізації рішення 
приймаються на вищому рівні, що забезпечує їх високу якість. За децентралізації 
прийняття рішень делегується вниз оперативному персоналу, що забезпечує їх 
гнучкість і своєчасність. Також важливого значення набуває питання прийняття 
управлінських рішень в різних країнах, що може призвести до міжкультурних 
нерозумінь. 

Література: 1. Бакуменко В. Д. Формування  міжнародних управлінських 
рішень: Проблеми теорії, методології: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 
328 с.; 2. Прийняття управлінських рішень: організаційно-психологічний аспект : 
навч. посіб. / М. М. Білинська, Ю. В Ковбасюк – К. : НАДУ, 2011. – 232 с.;  3. 
Алюшина Н.О. Тайм-менеджмент посадовця: мистецтво планувати та управляти 
своїм часом: метод. рек. до дистанц. курсу / Н.О.Алюшина. – К.: НАДУ, 2009. – 
40 с.; 4. Мірошниченко Ю. Р. Організаційно-правові засади підготовки та 
прийняття державно-політичних рішень. – Харків: Фактор, 2004. – 224 с.; 5. Мала 
Н.Т., Процик І.С. Особливості прийняття управлінських рішень // Науковий 
вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 345–351.; 6. Суть та особливості 
прийняття рішень у міжнародних корпораціях [Електроннй ресурс]: Режим 
доступу: http://helpiks.org/4-24286.html 

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
 

Д-р екон. наук, проф. Майоленко О.В., студ. Шакун А.С.  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 
Економічна освіта - це вироблення у студентів чіткої уяви про наукові 

закономірності розвитку економіки, особливості ринкових відносин, 
цілеспрямоване, систематичне формування у майбутніх фахівців економічних 
знань, високої організованості та творчої ініціативи, підготовки їх до 
високопрофесійної праці, вмілого, дбайливого ставлення до природи, вироблення 
звички практично використовувати економічні знання у реальному житті [1].  

Вищі начальні заклади покликані формувати в молодих спеціалістів 
економічне мислення на основі глибокого розуміння явищ, процесів, відношень в 
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економічній системі суспільства, а також факторів, способів і засобів вирішення 
економічних проблем. Ідеться передусім про економічну освіту, бо вона 
найтісніше пов‘язана зі створенням власної високоефективної економіки, яка є 
важливою умовою соціальної та державної безпеки. Економіка є живою 
системою, особливим простором, у якому постійно учасники економічних 
процесів. Саме це й зумовлює необхідність формування понятійного апарату, що 
досягається в процесі здобування економічної освіти. [2] Основне завдання 
економічної освіти - формування нового економічного мислення у студентів в 
умовах ринкових відносин. Виходячи з цього, потрібно окреслити і проміжні 
завдання:  

а) розкриття для кожного спеціаліста соціально-педагогічних аспектів 
економічного виховання особистості, базуючись на досвіді практичної роботи 
сучасного вузу та досягнень педагогічної науки;  

б) обґрунтування необхідності постійного вдосконалення методики 
економічної освіти студентів у реальних умовах навчального процесу; 

 в) активізація шляхів підвищення ефективності економічної підготовки 
фахівців через пожвавлення та вдосконалення навчальної, громадсько-практичної 
діяльності, їх продуктивної праці. [1] 

В якому стані перебувають економічна освіта та дослідження в Україні на 
сьогоднішній день. Спроба дати наукову відповідь на це питання має базуватися 
на масштабних опитуваннях, статистичних даних та аналізі [3] 

Протягом останніх років науковий інтерес до дослідження ролі 
економічних знань в умовах трансформації господарської системи України значно 
підвищився. Причому економічні знання розглядаються як фактор зміни 
економічного мислення, певне середовище, стратегічний ресурс сталого розвитку, 
необхідна умова побудови громадянського суспільства, чинник адаптації до 
глобалізованого світу. Це засвідчує, що економічні знання у житті суспільства 
виконують різні функції і є об‘єктом дослідження різних наук [4]. Спостерігаючи 
за діями Міністерства освіти і науки України, можна дійти висновку, що 
втілюється у життя сценарій на підрив статусу економічної теорії як навчальної 
дисципліни при отриманні спеціальностей, які не є економічними. Спочатку, у 
2007−2008 навчальному році відбулося значне скорочення годин (від 40 до 16), 
відведених на семінарські заняття з економічної теорії. У наступному, 2008−2009 
навчальному році були внесені зміни у форму підсумкового контролю знань з 
економічної теорії (екзамен замінювався на залік). У 2009−2010 навчальному році 
економічну теорію припинили викладати на І–ІІ курсах у вищих навчальних 
закладах. У 2010−2011 навчальному році відбулося скорочення годин на вивчення 
економічних дисциплін там, де економічна теорія є спеціалізацією (йде про курси 
"Історія економічних вчень", "Міжнародні економічні відносини" тощо). У 
навчальних планах на 2011−2012 навчальний рік передбачено перенесення 
викладання економічної теорії з третього на четвертий курс. Це приведе до того, 
що протягом навчального року економічна теорія опиниться взагалі поза 
навчальним процесом. [4] 

Коли поглянути на офіційні статистичні дані економічної освіти в Україні, 
складається враження, що з українською економікою усе гаразд: згідно з даними 
Міністерства освіти та науки, 28,4% всіх студентів здобувають спеціальності у 
сфері економіки, торгівлі та бізнесу. Втім, проблема полягає в тому, що ніхто зі 
студентів економічного та бізнесового профілів не вивчає економіку в західному 
розумінні цього слова. Тобто студенти обох напрямів вивчають бізнес і дуже мало 
економіки. Вони студіюють бухгалтерську справу, маркетинг та менеджмент 
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більш ґрунтовно, ніж мікроекономіку, макроекономіку та економетрику. Основні 
проблеми якості економічної освіти та шляхи їх вирішення висвітлено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Проблеми підвищення якості економічної освіти та шляхи їх 

вирішення 
Сутність проблеми Шляхи вирішення 

Низький рівень 
викладання економічних 
дисциплін на початковій, 
середній та вищій ланках 
економічної освіти 

 розробка й впровадження сучасних дистанційних технологій із 
застосуванням комп‘ютерних мереж для  всіх форм навчання 

 створення системи узагальнення та поширення іноземного 
досвіду використання іноземних методик навчання 

 упровадження результатів наукових досліджень в навчальний 
процес 

Запровадження інновацій 
(технологічних та 
педагогічних) на 
початкових етапах 
модернізації економічної 
освіти відбувається за 
умов використання старих 
управлінських структур та 
методів 

 застосування сучасних технологій (інформаційних, 
комунікаційних та телекомунікаційних) у сфері економічної освіти 

 зміщення акценту на оволодіння способами безперервного 
придбання нових знань й вміння вчитися самостійно із засвоєння 
значних обсягів інформації, накопиченої «про запас» 

 формування навичок самостійного (критичного), а не 
репродуктивного типу мислення, правильно організувати самостійну 
роботу студентів-економістів, що звільнить їх від шаблонності, 
сліпого наслідування застарілих догм та допоможе розвинути 
навички творчої роботи, вимогливості до себе, формувати нове 
економічне мислення й поведінку 

Вузька професійна 
спеціалізація 

 зміна співвідношення загальноосвітніх та вузькоспеціалізованих 
предметів, які вивчаються у вищих навчальних закладах 

 розширення набору методів подання знань та програм практичної 
підготовки фахівців 

Сутність проблеми Шляхи вирішення 

Проблема застосування 
суто теоретичних знань у 
реальному житті 

 впровадження на всіх рівнях системи економічної освіти 
практико-орієнтованої парадигми, основаної на квінтеті «знання – 
уміння – навички – досвід діяльності – компетентність» 

 поєднання фундаментальної освіта на практичної підготовки 
фахівців, традицій та новацій 

 вживання на державному рівні заходів щодо створення 
підприємствами та організаціями різних форм власності умов для 
проходження практики студентами 

 розробка нових форм практичної підготовки фахівців через 
створення навчально-тренінгових фірм 

 розширення набуття науково-педагогічними працівниками 
практичного досвіду з допомогою стажування на діючих 
підприємствах 

 організація моніторингу ринку праці та ефективної системи 
сприянню працевлаштуванню випускників економічних закладів та 
факультетів 

Низька якість наукових 
досліджень завдяки 
високій завантаженості 
науковців  лекціями та 
недостатнього 
фінансування 

 збільшення видатків на освіту та наукові дослідження 
економічного напряму 

 зміцнення зв‘язку між старанністю, винахідливістю студентів-
науковців та результатами їхньої роботи 

 надання на конкурсній основі грантів на проведення економічних 
досліджень 

Недостатній рівень знання 
іноземних мов 
науковцями 

 поглиблення професійної спрямованості вивчення іноземних мов 
в різних закладах освіти і особливо економічної з метою формування 
у студентів комунікативної компетенції 
 вдосконалення засвоєння економічної термінології, вироблення 

навичок ділового мовлення як під час проведення занять, так і в 
процесі вивчання інших фахових дисциплін, проведення модулів і 
навіть при вивченні окремих тем 
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Звернімо увагу на те, що в Бельгії спостерігається аналогічна розбіжність 
— 90% студентів економічного напряму вивчають «економіку підприємства», яка 
включає також маркетинг та менеджмент. Дехто скаже, що бухгалтерська справа, 
маркетинг та менеджмент є важливими предметами, але сучасна економіка 
(тобто, мікроекономіка, макроекономіка, економетрика тощо) є корисною 
дисципліною навіть для студентів бізнесового профілю. У Бельгії, приміром, 
студенти, що вивчають «економіку підприємства», проходять базові курси з 
мікроекономіки, макроекономіки, економетрики і, хай як жахливо це звучить, 
математики. Економіка є корисним предметом через те, що вона використовує 
більш точні підходи, є більш формалізованою та суспільно-орієнтованою, аніж 
дисципліни бізнесового профілю, тобто сучасна економіка не зупиняється на рівні 
вивчення конкретних випадків та окремих фірм, а визначає загальні 
закономірності за статистичними даними та аналізує перебіг подій у господарстві 
в цілому [3].  

Тож, для вирішення деяких проблем в економічній освіті потрібно 
прийняти певні мірі. Основними пріоритетами модернізації економічної освіти 
має стати комплекс заходів: у сфері власності — чітка специфікація прав 
власності вищих навчальних закладів, зокрема на матеріальні та нематеріальні 
об‘єкти, а також самостійне планування бюджету і витрат із нього; у сфері 
конкуренції — диверсифікація вищої освіти як основа пропозиції різноманітних 
послуг, форм та методів становлення індивідуального комплексу знань, 
спрямованого на створення особистих конкурентних переваг фахівця на ринку 
праці; у сфері управління і регулювання вищої освіти — розробка, удосконалення 
гнучких стандартів вищої освіти, спрямованих на єдність освітнього процесу, 
вироблення цілісного знання і забезпечення сумісно-роздільного користування 
знаннями [5]. 

Література: 1.Проблеми формування економічних вмінь у професійно-
технічній підготовці майбутніх інженерів-педагогів [Електронний ресурс] / 
Хоменко С.В. – Режим доступу: library.uipa.edu.ua/library/.../Зміст%20освіти / 
Хоменко.doс. 2. Активізація навчання в економічній освіті [Електронний ресурс] 
/Ковальчук Г.О.-Режим доступу: http: //readbookz.com/book/220/8546.html. 3. 
http://www.management.com.ua/be/be029.html. 4. Єфремов В. В. Економічна освіта 
як необхідна умова для впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку 
[Електронний ресурс] – Режим доступу http://soskin.info/ea/2011/9-10/201111.html 
5. http://social-science.com.ua/article/1173  

 

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ 

 
Канд. екон. наук, доц. Мардус Н.Ю.  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

Поняття «ринок» є одне з найбільш багатоаспектним поняттям. Це можна 
пояснити об‘єктивними умовами, які полягають у поглибленні суспільного поділу 
праці, еволюції власності, розвитком товарного виробництва, відокремленістю 
товаровиробників, потребами вдосконалення життя суспільства тощо.  

Дослідження теоретико-методичних підходів до походження самої 
дефініції  «внутрішній ринок товарів» може допомогти зрозуміти сутність таких 
понять як «ринок», «внутрішній ринок» й обґрунтувати вірність їх 
використовування по відношенню до них трактувань.  

http://readbookz.com/book/220/8546.html
http://www.management.com.ua/be/be029.html
http://social-science.com.ua/article/1173
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Серед науковців з питань систематизації теоретичних підходів до 
визначення поняття «ринок» та ідентифікації типу ринку ведуться постійно. 
Проте, з теоретичної точки зору, залишаються не вирішеними питання визначення 
поняття внутрішнього ринку товарів з позиції системного й еволюційного 
підходів. 

Ринок може вважатися одним з найбільш часто застосовуваних термінів, 
який використовується в економічній науці для характеристики ознак соціально-
економічних систем.  

Історично становлення ринку почалося внаслідок розвитку суспільного 
поділу праці на зміну натуральним взаємовідносинам всередині окремих 
господарств прийшов товарний тип зв‘язку між виробниками окремих товарів та 
їх споживачами одночасно з появою простого товарообміну, першопричиною 
якого став суспільний поділ праці на самих ранніх стадіях його розвитку. 
Кінцевою метою виробництва стає обмін товарами на певному ринку, що 
призводить до формування класичного механізму взаємодії між виробниками та 
споживачами, яким є механізм економічної конкуренції. Поглиблення суспільного 
поділу праці призвело в кінцевому підсумку до появи сучасної форми ринку, на 
якому домінує товарно-грошовий обмін, що передбачає здійснення актів обміну 
товарів на гроші (продаж товарів) та обміну грошей на товари (купівля товарів).  

Отже, ринок як конкретна форма товарного обміну виник у процесі 
розвитку товарного виробництва та обміну, як його невід‘ємна складова товарно-
грошових відносин. З їх розвитком товарно-грошові відносини поступово 
трансформувались у ринкові, серцевиною яких є ринок. 

Визначення сутності поняття «ринок» завжди знаходилося в центрі уваги 
провідних вчених, що розглядали його з різних точок зору.  

В роботах науковців (А. Сміта та Д. Рікардо), поняття «ринок» не мало 
чіткого політично-економічного визначення і використовувалося передусім для 
характеристики ринкового попиту, що є рушійною силою розвитку економіки [1, 
2]. Згідно їхніх висновків ринок - це відносини, які функціонують і розвиваються 
на основі закону вартості, якому притаманні як загальні ознаки, так й специфічні 
для кожної економічної системи особливості;  

- ринок як спосіб організації суспільного виробництва, заснований на волі 
підприємництва й обмеженої ролі держави та такий, що в цій своїй якості 
конфронтує із способами організації, які спираються на застосування методів 
централізованого планування й адміністративного регулювання (Герчикова І.) [3];  

- ринок є формою господарювання, що оперативно реагує на зміну попиту, 
який багато в чому непередбачуваний і схильний до дії не лише економічних, але 
й соціальних, психологічних та інших чинників (Гальчинський А.)  [4];  

- ринок як сукупність відносин між продавцями і покупцями, взаємодія між 
якими приводить до встановлення цін (Маршалл А.);  

- ринок – це сукупність відносин купівлі-продажу товарів і послуг 
(Кириленко В.);  

- ринок – це система економічних відносин, що складаються у процесі 
виробництва, обігу і розподілу товарів, а також руху грошових коштів, для яких 
характерна свобода суб‘єктів у виборі продавців та покупців, визначені ціни, 
формуванні й використанні матеріальних і фінансових ресурсів (Дем‘яненко М., 
Лузан Ю., Саблук П., Скупий В.) [5];  

- ринок  - це певна групу людей, які вступають у тісні ділові відносини й 
укладають угоди щодо будь-якого товару (Джевонс В., Долана Е., Ліндсея Д.);  
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- ринок – це сфера товарного обміну, де виникають і реалізуються 
відносини купівлі-продажу та здійснюється конкретна господарська діяльність 
щодо просування товарів і послуг від їх виробників до споживачів (Загородній А., 
Вознюк Г.);  

- ринок – категорія товарного господарства, яка являє собою сферу 
товарно-грошового обміну й виражає систему економічних відносин між 
виробниками (продавцями) та споживачами (покупцями) (Золотогорова В.);  

- ринок як сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, за 
допомогою яких здійснюється реалізація товарів або послуг, цілковите 
визначення суспільного характеру праці, у процесі якої вони створюються 
(Осовська Г.);  

- ринок як форму зв‘язків між виробниками; виробниками і 
домогосподарствами; виробниками і домогосподарствами та різними 
фінансовими інституціями; фінансовими інституціями і центральним банком; 
усіма названими суб‘єктами та центральною і локальною владою;  

- ринок як сфера кругообігу товарів, послуг та капіталу, а також як систему 
організації товарно-грошових відносин, які виникають у ході цього процесу, 
прискорюючи або уповільнюючи його (Коденська М. та Василець Н.);  

- ринок – це форма взаємодії між окремими самостійно функціонуючими 
учасниками-продавцями та покупцями (Рождєственська Л.);  

- ринок як місце призначене для здійснення обміну (Курно А., Сорока І.,  
Пазенті А., Енклунд К.);  

- ринок як відокремлений суб‘єкт господарювання (Озеран В., Куцик О., 
Волошин А.);  

- ринок  - це структура, що охоплює різні інститути: закони, правила гри, 
кодекси поведінки, типи відносин і зв‘язків (Осташко Т.);  

- ринок  - це механізм через який покупці і продавці взаємодіють щоб 
визначити ціну і кількість товару (Самуельсон П. , Нордгауз В.);  

- ринок являє собою цілісну систему призначену для здійснення обмінних 
операцій взаємопов‘язаних ресурсів, установ та методів, кінцевою метою 
функціонування яких виступають координація економічних процесів на основі 
стабільного ринкового середовища, стійкий розвиток економіки, повне 
використання мотиваційного потенціалу економічної системи (Супіханова Б.). 

Результати дослідження показали, що поняття «ринок» є одне з найбільш 
розповсюджених й складних категорій в економічній теорії та найпоширеніших 
термінів у суспільстві. Це пояснюється тим, що виникнення ринку зумовлено 
об‘єктивними умовами, які є наслідком розвитку товарного виробництва, 
формуванням структури споживання й товарообігу, поглибленням суспільного 
поділу праці, еволюцію власності, відокремленістю товаровиробників, 
спеціалізацією та кооперацією. Ринок є основою ринкового господарства.  

Ринок товарів у економічній літературі здебільше  розглядається як 
соціально-економічний механізм, який забезпечує купівлю-продаж товарів; 
економічний об‘єкт, де на основі попиту та пропозиції покупець та продавець 
домовляються щодо ціни на визначену  кількість продукції й здійснюють угоди 
купівлі-продажу (Батищева С, Каданер Є., Симонов П.). Спільність думок 
вищезазначених авторів полягає у тому, що, ринок товарів вони розуміють як 
сферу обміну, що в принципі не суперечить загальноприйнятому розгляду. Але на 
нашу думку відносини на ринку можуть сформуватися лише за умов існування 
певних зв‘язків між суб‘єктами ринку, при цьому характер цих зв‘язків залежить 
від того на якому етапі розвитку знаходиться даний ринок. 
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Розуміння внутрішнього ринку товарів рекомендовано розглядати з позиції 
теорії економічного зростання. В її рамках розгляд внутрішнього ринку товарів 
вбачається як децентралізованого інституційно - структурованого  товарообміну,  
який  визначає остаточний вибір (поведінку) учасників  ринку  при  товарообміні  
та збільшує  мобільність  обмежених  виробничих  ресурсів, що  забезпечує  їхнє 
використання найбільш цінним  способом  для  максимального  задоволення  
потреб  суспільства в благах. Такий погляд  передбачає,  що  результати 
функціонування даного ринку є потужним засобом стабільного економічного 
зростання економіки в цілому.  

Також, для внутрішнього ринку товарів характерно наявність основних 
елементів внутрішнього ринку товарів, що забезпечують його функціонування та 
тісні взаємозв‘язки між ними. Так, покупці та продавці товарів діють в умовах 
конкуренції. При цьому, якщо попит сформований покупцями перевищує 
пропозицію, сформовану продавцями, то можна говорити про конкуренцію серед 
споживачів-покупців. В іншому разі конкурують між собою продавці товарів. 
Підґрунтя для взаємодії між покупцями та продавцями, що укладають угоди з 
приводу купівлі-продажу товару, створює інфраструктура ринку.  

Важливими елементами ринку товарів є попит з боку покупців, пропозиція 
з боку продавців товарів та ціна на товар. Ці три елементи  формують 
кон‘юнктуру ринку.  

Узагальнення вищенаведеного матеріалу дозволяє наповнити поняття  
внутрішнього ринку товарів як традиційними, так і дещо новими  ознаками.  На 
нашу думку  внутрішній ринок товарів – це система децентралізованого 
товарообміну, яка має просторові межі в яких відбуваються взаємовідносини 
учасників ринку на основі  цін,  за допомогою  грошей та в  умовах  конкуренції.  
Сутнісні особливості дослідження внутрішнього ринку товарів виявляються 
залежно від того, як його розглядати і з якою метою. 

Література: 1. Мішеніна Г.А. Дослідження  ринку  /  Г. А. Мішеніна,  Ю. Т.  
Матвєєва.  –  Суми  :  Сумський державний університет, 2015. – 185 с. 2. Майн 
В. В. Етимологічні  основи  сутності  ринку / В. В. Майн // Науковий вісник 
Полтавського університету економіки і торгівлі. - №1(56). – 2013. – С.73-77. 3. 
Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности / 
И.Н.Герчикова. – М. : Консалтбанкир, 2002. – 704 с. 4. Гальчинський А.  
Економічна  теорія : підручник / А. Гальчинський, П. Єщенко. –
 К. : Вища шк., 2007. – С. 78. 5. Дем'яненко М. Я. Фінансовий словник-довідник / 
М.Я. Дем'яненко, Ю.Я. Лузан, П.Т. Саблук, В.М. Скупий. – К.: ІАЕ УААН, 2003. 
– 555 с. 6. Мардус Н. Ю. Теоретичні та методичні підходи до визначення 
економічної сутності ринку як економічної категорії / Н.Ю. Мардус // Проблеми 
економіки, №4. - 2017. - С. 325 – 329. 

 

БІЗНЕС-ІНКУБАТОРИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ  ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 

 

Студ. Марущенко С.В., Вавдіюк І.І., канд. екон. наук, доц. Петренко І.П. 
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” 

 

У країнах із розвиненою економікою успішно застосовуються  різні 
механізми для активізації та стимулювання підприємництва, а також  розвитку 
бізнес-проектів за допомогою специфічних структур та мереж. Одними із таких 
інноваційних механізмів, що добре зарекомендували себе на світовому ринку, є 
бізнес-інкубатор. 
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Національна Асоціація Бізнес Інкубації США визначає бізнес-інкубатор як 
«динамічний процес розвитку підприємств. Інкубатори опікують молоді фірми, 
допомагаючи їм виживати і рости під час стартового/початкового періоду, коли 
вони найбільш уразливі. Інкубатори забезпечують практичну адміністративну 
допомогу, доступ до фінансування й основні професійні і технічні послуги. 
Більшість інкубаторів також пропонують підприємницьким фірмам спільні офісні 
послуги, доступ до устаткування, гнучкі умови оренди і розширюваний простір — 
усі під одним дахом» [4]. 

За визначенням Європейської Комісії «бізнес-інкубатор - це місце, де 
тільки що створені фірми зосереджені на обмеженому просторі. Його метою є 
збільшення ймовірності росту і виживання цих фірм шляхом надання їм будинку 
зі стандартним устаткуванням, адміністративної підтримки і набору послуг. 
Головний акцент робиться на місцевий розвиток і створення робочих місць. 
Технологічна орієнтація звичайно несуттєва» [3]. 

Отже, бізнес-інкубатори - це організації, спрямовані на прискорення 
зростання компаній, що знаходяться на етапі створення або ж початковій стадії 
свого розвитку. 

В Україні перші бізнес-інкубатори були створені наприкінці 90-х рр. 
минулого століття. Серед них: технологічний бізнес-інкубатор ―Харківські 
технології‖, бізнес-інкубатор Херсонської промислової палати, бізнес-інкубатор 
Об‘єднаного профкому Чорнобильської АЕС тощо. Метою їхнього 
функціонування було навчання менеджменту, маркетингу, бізнес-плануванню; 
маркетингові дослідження конкурентоспроможності продукту і методів його 
просування та ін. Проте ідея створення бізнес-інкубаторів не знайшла широкого 
застосування та розвитку. Динаміка створення бізнес-інкубаторів в Україні за 
період з 2000 по 2014 р. наведена у таблиці 1 [1]. 

 
Таблиця 1 – Динаміка створення бізнес-інкубаторів в Україні у 2000-2016 рр. 

Роки 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

46 61 73 70 69 70 72 79 82 90 

 
На теперішній час в Україні, за даними Держпідприємництва, 

зареєстровано близько 90 бізнес-інкубаторів. Але їх реальна чисельність значно 
менша (близько 47). Більшість з них зосереджені в Дніпропетровській області 
(14), Сумській (5), Київській (5), а у Вінницькій, Полтавській, Херсонській 
областях їх нараховується по 3 одиниці. Найбільшою залишається кількість 
бізнес-інкубаторів у м. Києві – 11. По одному бізнес-інкубатору створено у 
Житомирській, Миколаївській, Чернівецькій областях. Таким чином 
прослідковується недолік вітчизняної організаційно-господарської інноваційної 
підприємницької діяльності –  нерівномірність розподілу її існуючих об‘єктів за 
регіонами України [2]. 

Суттєва розбіжність у даних, поданих вище,  спричинена насамперед досі 
законодавчо не визначеним поняттям бізнес-інкубатора. У Господарському 
кодексі України взагалі не згадується такої організації, як бізнес-інкубатор. А в 
Законі України ―Про інноваційну діяльність‖ бізнес-інкубатор ототожнюється із 
інноваційним центром, технопарком, технополісом, тобто немає їх чіткого поділу.  



37 

 

Найбільш успішними бізнес-інкубаторами України можна вважати: 1) 
Polyteco - бізнес-інкубатор для молодих IT-спеціалістів, створений на базі КПІ. 
Інкубатор тісно співпрацює з науковим парком «Київська політехніка», який 
зосереджений на комерціалізації напрацювань стартапів Polyteco і вузу; 2) Happy 
Farm - перший бізнес-інкубатор в Україні. Він знаходився в селі Щасливе, в 
Київській області. Команда повністю жила на базі інкубатора в процесі навчання. 
Кожен стартап супроводжувався досвідченими венчурними бізнесменами з 
наглядової ради Happy Farm. Та через недостатню розвиненість даної галузі даний 
інкубатор в 2016 році переїхав до Казахстану. До успішних інкубаторів України 
також можна віднести Wannabiz, iHUB,  GrowthUp, Voomy IT-парк та  Eastlabs. 
Попри своє вдале функціонування, дані інкубатори стикаються з проблемами. 

Оскільки аналіз стану розвитку цієї інноваційної галузі в Україні показує 
відсутність її налагодженого та врегульованого механізму функціонування, 
вважаємо за потрібне звернути увагу на світовий досвід, який давно показує 
високі результати розвитку малого та середнього бізнесу, його успішне 
функціонування. 

 Нині у світі налічується близько 4000 офіційно зареєстрованих бізнес 
інкубаторів. Основна їх частина зосереджена в США. Американська модель 
показує, що зростання кількості бізнес-інкубаторів відбувається за рахунок 
активної державної підтримки та високої дохідності самих інкубаторів. Одними з 
найуспішніших бізнес-інкубаторів у США на сучасному етапі є: 1) легендарний 
бізнес-інкубатор YCombinator у штаті Каліфорнія, заснований Полом Гремом, 
який прийняв безпосередню участь у становленні таких компаній як AirBnb, 
Dropbox, Reddit та багатьох інших проектів. Не дивно, що величезна кількість 
стартапів щороку хочуть стати частиною програми YCombinator, але вдається це 
лише 3% учасників; 2) Houston Technology Center у штаті Техас – акселератор і 
інкубатор, що спеціалізується на енергетиці та нанотехнологіях. На сьогоднішній 
день в портфелі HTC вже 300 компаній, серед яких є і проекти-хедлайнери, що 
займаються створенням інноваційних технологій; 3) Techstars у штаті Колорадо – 
бізнес-інкубатор, який спеціалізується у сфері IT-технологій. 

Звернемо увагу також на азійську модель, найбільшим представником якої 
є КНР. Основною рисою китайських бізнес-інкубаторів є масштабність – бізнес-
інкубатори тут є операторами великої кількості підприємницьких суб‘єктів. Уряд 
Китаю спільно з місцевими владами організував більш 400 бізнес-інкубаторів. 
Через те, що урядове агентство із управління бізнес-інкубаторами перебуває у 
структурі Міністерства науки й технологій, усі вони надають свої послуги 
компаніям даної сфери. У результаті всі бізнес-інкубатори Китаю досить великі. 
Тільки у Шанхаї є близько 30 інкубаторів, які обслуговують 300 компаній.  

Третьою, і територіально найближчою до нас, є європейська модель 
функціонування бізнес-інкубаторів. Для більш точного аналізу слід 
охарактеризувати діяльність бізнес інкубаторів країн- сусідів Польщі та Росії.  

Незважаючи на те, що бізнес інкубатори у Польщі, так як і в Україні, були 
створені в середині 90-х років, їх розвиток пішов далеко вперед. Сьогодні тут 
найуспішнішими бізнес-інкубаторами є: 1) Академічні бізнес-інкубатори - 
спільнота працює в університетах Польщі, підтримуючи підприємництво молодих 
людей і практичну школу ведення бізнесу. Він пропонує можливість повного 
юридичного виставлення рахунків через інтернет без необхідності реєструвати 
власний бізнес, бухгалтерські послуги, допомогу адвокатів, допомогу в уточненні 
проекту, спільну співпрацю кращих проектів. 2) BonusCard - інкубатор, 
зацікавлений у ідеях, що мають бізнес-потенціал, особливо в галузях хімічної, 
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енергетичної промисловості, інтернету та мобільного зв‘язку. Він вкладав кошти 
в такі проекти, як: Faktorama, bitstar, ICRA.Faktorama, bitstar, ICRA. 3) Clipster - 
незвичайний підприємницький інкубатор, який знаходиться в Гданську і,  крім 
основної підтримки, ноу-хау, прискорювача і фінансової підтримки, забезпечує 
простір для житла до 180 000 чоловік. Завдяки цьому він збирає творчих молодих 
людей в одному місці, які обмінюються досвідо і можуть створювати інноваційні 
проекти. Також відомими є: Xevin Lab, Ekoinkubator, Technoboard, SpeedUp 
IQbator, Redsky Starter. Розподіл бізнес-інкубаторів по світових регіонах в 2017 
році подіний на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Розподіл бізнес-інкубаторів по світових регіонах, 2017 р. 
 
Отже, розглянутий світовий досвід створення й діяльності бізнес-

інкубаторів показав, що вони стали неодмінним атрибутом ринкової 
інфраструктури, ефективним засобом реалізації перспективних інноваційних 
підприємницьких ідей і, як наслідок, потужним рушієм соціально-економічного 
розвитку, особливо в Америці. В Україні, незважаючи на своє започаткування, 
бізнес-інкубаторний рух не набув значного поширення та ефективності передусім 
через відсутність дієвої державної політики стимулювання розвитку бізнес-
інкубаторів, нерозуміння багатьма ринковими суб‘єктами ролі бізнес-інкубаторів 
як джерел утворення підприємницького середовища. Основними перешкодами на 
шляху розвитку бізнес- інкубаторів в Україні є: 1) відсутність законодавчої бази 
діяльності бізнес-інкубаторів; 2) завищені фінансові очікування власників 
інкубаторів; 3) непрофесіоналізм команд інкубованих проектів; 4) відсутність 
ринку; 5) непрофесіоналізм менторського складу інкубаторів. 

Література: 1. Багашова Н. В. Бізнес-інкубатори: світовий і вітчизнаний 
досвід  створення і функціонування / Н. В. Багашова // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. – Херсон: видавничий дім «Гельветика», 
2015. – №11 – частина 1. – с. 60-63. 2. Державна регуляторна служба України 
[Електронний ресурс].  – Режим доступу до ресурсу: http://www.dkrp.gov.ua/ 
3.Європейська комісія [Електронний ресурс].  – Режим доступу до ресурсу: 
https://ec.europa.eu/commission/index_en 4.Національна Асоціація Бізнес Інкубації 
США[Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу: https://inbia.org/ 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ВАРІАНТИ 
ВИЗНАЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
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Відомо, що існує протиріччя: матеріальні потреби людей і всього 
людського суспільства безмежні й не можуть бути задоволені; природні ресурси – 
засоби задоволення потреб – обмежені й рідкі; здатність природи до 
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саморегулювання й самоочищення небезмежні. Антропогенний вплив людини на 
природу – прямий усвідомлений або непрямий і неусвідомлений вплив людини й 
результатів її діяльності, що викликає зміну природного середовища й природних 
ландшафтів. Тому на сучасному етапі важливим є забезпечення 
інвайронментальної безпеки як цілі концепції сталого розвитку.  

Інвайронментальна безпека – це стан захищеності економіки та 
навколишнього середовища, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і 
зовнішніх загроз, здатний до вирішення проблем збалансованого розвитку 
економіки й поліпшення стану навколишнього середовища та сприяє розробці й 
реалізації національних концепцій екологічно стійкого розвитку й механізму його 
забезпечення [1, с. 55]. 

Концепція сталого розвитку з'явилася в результаті об'єднання трьох 
основних точок зору: економічної; соціальної; екологічної.  

З економічної точки зору концепція має на увазі оптимальне використання 
обмежених ресурсів і застосування екологічних технологій у виробництві товарів 
та послуг, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно 
прийнятної продукції, мінімізацію, переробку й знищення відходів.  

Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на людину й спрямована 
на збереження стабільності соціальних і культурних систем, у тому числі, на 
скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми.  

З екологічної точки зору, сталий розвиток забезпечує цілісність 
біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність 
екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери.  

Для людства в цілому концепція сталого розвитку має на увазі часткове, 
цілеспрямоване, підтримуюче переміщення фінансових ресурсів з багатих 
регіонів у бідні при широкому обміні екологічними знаннями й інформацією.  

Особливо активно ідеї стійкого розвитку поширювалися у світі в останні 
десятиліття. Велика кількість країн зробили реальні кроки щодо переходу до 
стійкого розвитку. У них створені державні органи, відповідальні за стійкий 
розвиток (ради, комісії, комітети при урядах), розроблені або розробляються 
документи національного рівня, що орієнтують розвиток на шлях стійкості 
(концепції й стратегії стійкого розвитку, закони, інші нормативні й методичні 
документи). Все більшого поширення одержують моделі стійкого виробництва й 
споживання. Розширюється участь громадськості, вчених, бізнесу в рішенні 
проблем стійкого розвитку. 

В продовження реалізації концепції сталого розвитку в Україні у 2010 році 
було прийнято основний документ в області охорони навколишнього середовища 
– Закон України "Про основні принципи (стратегії) державної екологічної 
політики до 2020 року". Цей документ спрямовано на адаптацію українських 
національних екологічних стандартів з європейськими й міжнародними 
стандартами, зокрема, по інтеграції екологічної політики в секторальну й місцеву 
політики розвитку. В цьому Законі визначено наступні стратегічні цілі 
природоохоронної діяльності: підвищення рівня суспільної екологічної 
свідомості; поліпшення екологічної ситуації й підвищення рівня екологічної 
безпеки; досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього 
середовища; інтеграція екологічної політики й удосконалювання системи 
інтегрованого екологічного управління; припинення втрат біологічної й 
ландшафтної розмаїтості й формування екологічної мережі; забезпечення 
екологічно стійкого природокористування; удосконалювання регіональної 
екологічної політики [2]. 
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Крім того, обрано пріоритетним збалансований підхід до рішення 
екологічних, економічних і соціальних проблем, що містить ряд механізмів по 
впровадженню в Україні «зеленої економіки» на основі сталого споживання й 
виробництва. Основою стійкого виробництва України на основі розвитку «зеленої 
економіки» стала затверджена урядом України Державна програма розвитку 
внутрішнього виробництва.  

На додаток до даного Закону-стратегії, був розроблений Національний 
план дій по охороні навколишнього середовища на 2011 - 2015 роки. Цей 
документ містить основи для рішення проблем охорони навколишнього 
середовища в національній політиці й стратегії.  

На сучасному етапі в уряді України ведеться активна робота по підготовці 
проекту "Національної концепції розвитку екологічно чистого виробництва й 
технологій до 2020 року". 

Науковці теж мають свій вклад в прогресивний економічний розвиток 
України. Національна академія наук України постійно приділяє пильну увагу 
проведенню наукових досліджень із проблем охорони природи й сталого 
розвитку. В 2010 році Президія НАН України прийняла «Концепцію Цільової 
комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України із 
проблем сталого розвитку, раціонального природокористування й збереження 
навколишнього середовища» (розпорядження Президії НАН України від 3 лютого 
2010 року № 31). 

Економічний варіант визначення та забезпечення інвайронментальної 
безпеки обумовлює зростання науково-технічного потенціалу; оцінку й 
зіставлення витрат і результатів у природоохоронній сфері; обґрунтування 
критеріїв і показників ефективності природоохоронних заходів; розробку методів 
оцінки економічного збитку від забруднення природного середовища; 
екологічний варіант – обґрунтування вибору й прийняття рішень у відношенні 
обмежених ресурсів природи і якості навколишнього природного середовища як 
специфічного суспільного блага; аналіз ринкових провалів в екологічній сфері; 
облік зовнішніх екологічних ефектів (екстерналій); соціальний варіант – розробка 
моделей соціально-економічного розвитку, що задовольняють вимогам 
екологічної безпеки. 

Література: 1. Мащенко М.А. Теоретичне обгрунтування сутності 
економічної категорії «інвайронментальна безпека» / М.А. Мащенко // Вісник 
економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 60. – С. 49-55. 2. Офіційний 
сайт «Законодавство України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

 
КРЕАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
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В XXI столітті складно знайти нові та перспективні напрямки для розвитку 

глобальної економіки і саме тому поняття креативності постає на перше місце. 
Поняття креативності визначається як здатність особистості до гнучкості, 
інтелектуальної мобільності, системної інноваційної мисленнєвої діяльності, що 
передує процесу творчої дії. 
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Якісна характеристика глобальної економіки базується на методологічному 
потенціалі багатьох теорій, концепцій і моделей, що дозволяє виокремлювати в її 
сучасній структурі частини індустріальної, постіндустріальної, інформаційної, 
віртуальної та інноваційної економіки. Такі підходи вже стали традиційними у 
міжнародних економічних дослідженнях, аналітичних та експертних практиках. 
Втілення в життя концепції креативної економіки відкриває нові горизонти 
пошуку можливостей і джерел соціально-економічного прогресу. 

У головній на сьогодні моделі відкритих інновацій на мікрорівні сучасному 
інвестору для того, щоб бути ефективним, необхідно або самому генерувати 
креативні інвестиції, або їх запозичувати. Креативні інвестиції сприяють 
трансформації інтелектуального капіталу в фінансовий капітал шляхом 
капіталізації нематеріальних активів організацій та формуванню на цій основі 
глобального ринку інновацій, який співфункціонує паралельно з глобальним 
ринком креативних інвестицій, визначаючи макропараметри економічного 
прогресу. 

Ключовими в понятті креативності в економічній теорії та практиці, є 
категорії «креативні індустрії», «креативний менеджмент» та «креативні 
інвестиції». На думку сучасних економістів, сутнісними ознаками креативних 
індустрій є, по-перше, базування на інтелектуальному капіталі; по-друге, 
комерціалізація інтелектуальної власності; по-третє, орієнтація на виробництво й 
торгівлю матеріальними і нематеріальними продуктами із творчою складовою та 
ринковою цінністю. 

Слід зазначити, що згідно з методологією ЮНКТАД (Конфере нція ООН з 
торгі влі та ро звитку (ЮНКТАД, UNCTAD) — орган Генеральної асамблеї ООН, 
який не є міжнародною торговельною організацією.) основою розвитку 
креативних індустрій є паралельні індустрії, які не тільки забезпечують 
обслуговування креативних індустрій, а й внаслідок своїх соціально-економічних 
характеристик являють собою дещо неординарний сектор глобальної економіки. 
При цьому очевидно, що креативні сектори глобальної економіки мають значний 
потенціал до зростання і меншу вразливість до фінансово-економічних криз 
порівняно із традиційним сектором. 

З часом та під впливом науково-технологічного прогресу в сучасній 
економіці відбувається постійна зміна співвідношення між матеріальним і 
нематеріальним в інвестиційному просторі на користь останнього, причиною чого 
є різка зміна акцентів із застосуванням обмежених матеріальних ресурсів та 
застосування практично необмежених нематеріальних, в першу чергу — 
інтелектуально-креативних ресурсів людини.  

Якщо брати креативні інвестиції у вузькому розумінні, то їх можна 
розглядати як продукт фінансових інновацій, а для широкого опису цього поняття 
потребується поєднання певних системоутворюючих підходів, щільно пов‘язаних,  
з характеристикою сектору економіки, інноваційністю самого інвестиційного 
інструменту та технологією його застосування, мотиваційними, регуляторними та 
іншими аспектами. 

З цих позицій, з одного боку, інвестиції в креативній індустрії економіки 
можуть розглядатися як креативні за секторами, а з другого – інноваційні 
фінансові інструменти і технології здатні обслуговувати як креативний, так і 
традиційний сектори економіки. Очевидно, що комбінація цих підходів значно 
посилює функціональність креативного інвестування, підлаштовуючи  його 
розвиток не окремих сегментів, а креативної економіки загалом.  
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Креативні інвестиції спираються на реалізацію креативного капіталу (вдале 
поєднання людського, культурного, соціального й інституціонального капіталу) 
на мікро-, макро- і глобальному рівнях.  

В секторі глобальної економіки доцільно виокремити креативні інвестиції, 
враховуючи мотиваційний, технологічний, секторальний, регулятивний та інші 
контексти. У креативній економіці систематизація інвестицій має включати 
ознаку їх природи як за об‘єктом (традиційні та креативні індустрії), так і за 
технологією здійснення. У сучасному висококонкурентному середовищі 
креативні інвестиції на мікрорівні стають ефективним інструментом менеджменту 
міжнародних корпорацій, а на макрорівні — необхідною умовою економічною 
прогресу на інноваційно-інтелектуальній основі.  

Отже, основою креативної економіки є використання людьми творчої уяви 
для підвищення цінності тієї чи іншої ідеї. На відміну від креативних індустрій, 
які обмежені конкретними галузями, термін «креативна економіка» описує 
креативність економіки в цілому. Саме нові ідеї, а не гроші або технології, 
приносять сьогодні успіх, та особисте задоволення. Креативна економіка дає нове 
життя виробництву, послугам, торгівлі та сфері розваг. Вона змінює середовище, 
в якому люди хочуть жити, працювати та вчитися, де вони думають, винаходять і 
творять. Якщо дивитись з огляду на традиційні ознаки інвестицій можна 
стверджували, що, по-перше як і традиційні, креативні інвестиції можуть мати 
різну природу і реалізуватись у всіх формах; по-друге серед видів інвестицій 
безпосередньо креативними є права інтелектуальної власності, послуги та інше; 3) 
переважна частина портфельних інвестицій є креативними, які дедалі більше 
набувають ознак віртуальних, що зумовлено насамперед специфікою сучасного 
фондового ринку та збільшенню на ньому високотехнологічних компаній. Це 
посилює твердження, що індустрія фондового ринку за визначенням є креативною 
завдяки постійному введенню нових фінансових інструментів. 

Література: 1. Дорошенко О.С. Становлення креативного сектору 
глобальної економіки:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 
спец. 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / 
О.С.Дорошенко. – К.:КНЕУ, 2014. – С. 9-10. 2. Чуль О.М. Становлення креативної 
економіки як нового феномена економічної теорії [Електронний ресурс] / О. М. 
Чуль // Економічний форум.– 2012. – №1. – Режим 
доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ekfor/2012_1/4.pdf. 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. 
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Глобалізація економіки і розвиток сучасних ланцюгів поставок зажадали 
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створення транспортного продукту, який би поєднував послуги різних видів 
транспорту найбільш ефективним і зручним для вантажовідправників чином і 
формувався, перш за все, виходячи з інтересів вантажу, а не окремих учасників 
процесу транспортування. Таким продуктом стали мультимодальні перевезення. 

Мультимодальні перевезення - це перевезення вантажу, як мінімум, двома 
видами транспорту, виконана під відповідальністю одного транспортного 
оператора за єдиним транспортним документом і за наскрізного тарифу. 

Взаємодіючі в сучасних ланцюгах поставок відправники та одержувачі 
товарів часто знаходяться не тільки в різних країнах, але і на різних континентах. 
Це виключає можливість найбільш простий і зручною прямий доставки товарів 
"від дверей до дверей" і вимагає створення транспортної ланцюга, в якій вантаж 
послідовно перевозиться різними видами транспорту. Тим часом багаторічна 
конкуренція між різними видами транспорту, які ізольовано розвивали і 
вдосконалювали свої технології та послуги, зробила транспорт в значній мірі 
роз'єднаної системою, в якій взаємодія в інтересах клієнта було практично 
неможливо або вкрай утруднено. 

На кожному виді транспорту складалася власна нормативна правова база з 
різними умовами договору перевезення, формами документів та порядком їх 
оформлення, розмірами відповідальності. Розвиток транспортних технологій було 
направлено, в першу чергу, на досягнення галузевого ефекту, а не на спрощення 
міжвидового взаємодії. Тарифні системи і тарифна політика окремих видів 
транспорту формувалися з метою витіснення і придушення конкурентів, а не для 
співпраці з ними в інтересах клієнтури. Додаткові проблеми виникали "на стиках" 
видів транспорту. Передача і проміжне зберігання вантажів, вантажно-
розвантажувальні операції, контроль стану товару, переоформлення документів 
вимагали залучення термінальних операторів, агентів, інших постачальників 
додаткових послуг, які діяли настільки ж роз'єднана, як і перевізники різних видів 
транспорту. 

Як синонім поняття "мультимодальная перевезення" часто 
використовується термін "змішана перевезення". 

Логістичний менеджмент підприємства при здійсненні закупівель і 
доставки матеріальних ресурсів, а також при відвантаженні готової продукції, 
повинен вирішити такі питання: створювати чи свій парк транспортних засобів, 
використовувати приватний парк транспортних засобів або використовувати 
найману транспорт загального користування. Створення власного парку пов'язано 
з великими капітальними вкладеннями в рухомий склад і виробничо-технічну 
базу. При виборі альтернативного варіанта зазвичай виходять з певної системи 
критеріїв, до яких відносяться: 

витрати на створення і експлуатацію власного парку транспортних засобів 
(оренду, лізинг рухомого складу); 

витрати на оплату транспортних послуг, транспортно-експедиційних 
витрат фірм та інших логістичних посередників у транспортуванні; 

швидкість (час) транспортування; 
якість транспортування (надійність доставки, збереження вантажу і т.п.). 
Основні принципи функціонування мультимодальної системи полягають в 

наступному: 
1. однаковий комерційно-правовий режим; 
2. комплексне рішення фінансово-економічних аспектів функціонування 

системи; 
3. використання систем електронного обміну даними (ЕОД), що 
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забезпечують спостереження за пересуванням вантажу, передачу інформації і 
зв'язок; 

4. єдність всіх ланок транспортного ланцюга в організаційно-
технологічному аспекті, єдина форма взаємодії і координація всіх ланок 
транспортного ланцюга, що забезпечують цю єдність; 

5. кооперація всіх учасників транспортної системи; 
6. комплексний розвиток транспортної інфраструктури різних видів 

транспорту. 
В даний час у світовій практиці широко застосовуються різні системи 

електронного обміну даними, ступінь використання яких визначає рівень 
конкурентоспроможності різних логістичних транспортних систем на світовому 
ринку транспортних послуг. 

Принцип впровадження нових форм взаємодії особливо важливий для 
функціонування мультимодальної транспортної системи, оскільки ефективність 
такої системи істотно залежить від її організації. 

Література: 1. The General Assembly of the United Nations adopted the United 
Nations Convention on Contracts for all or part of the sea international shipping 
December 11, 2008. The General Assembly decided to hold an opening ceremony for 
signature September 23, 2009 in Rotterdam, the Netherlands, and encouraged to call the 
rules contained in the Convention, ―the Rotterdam Rules.‖ For the text of the 
Convention is annexed to General Assembly resolution A/RES/63/122. He is also 
contained in Annex I to the report of UNCITRAL on the work of its forty-first session 
(document A/63/17), available on the website http://www.uncitral.org. 2. Окландер М. 
А. Контуры экономической логістики : монографія / М. А. Окландер. – К. : 
Наукова думка, 2015. – 175 с. 3. Родкина Т.А. Информационная логістика / 
Родкина Т.А. – М.: Экзамен, 2014. – 288 с. 4. Перебийніс, В.І. Логістичні 
транспортні системи підприємств: формування та функціонування : монографія / 
В. І. Перебийніс, О. В. Перебийніс. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 207 с. 5. 
Шишко Д. Г., Гончаров Н. Е. Влияние изменений внешней среды на транспорт и 
его показатели / Д.Г. Шишко, Н.Е. Гончаров // Транспортный комплекс Украины 
Сб.науч.тр. — К.: ИКТП-Центр, 2016. — Вып. 5. — 179 с. 
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Основною рисою особистих підсобних господарств, які виникають 

внаслідок низького рівня соціально-економічного розвитку країни, є їх невисока 
ефективність, а тому у зарубіжній науці поряд з поняттям особистого підсобного 
господарства використовуються і такі терміни, як традиційне, маломасштабне, 
селянське, низькодоходне, малоресурсне або низькотехнологічне господарство. 
Проте, незалежно від термінів, що застосовуються для позначення особистого 
підсобного господарства, вважається, що даний спосіб агрогосподарювання є 
неефективним через застосування примітивних технологій і відсутність 
ефективного менеджменту (адже ігноруються принципи порівняльної переваги, 
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спеціалізації і поділу праці), а тому особисте підсобне господарство забезпечує, в 
основному, лише базовий рівень життя для родин, які ним займаються.  

З огляду на залежність особистих підсобних господарств від 
агропідприємств, можна сказати, що вони є особливою формою кооперації між 
сільськими домогосподарствами і агровиробниками суспільного сектора. Адже 
очевидно, що виробництво в особистих підсобних господарствах значною мірою 
залежить від ресурсів, отриманих від агропідприємств (тобто, має місце своєрідне 
зовнішнє фінансування особистих підсобних господарств з боку 
агропідприємств). 

Оскільки особисте підсобне господарство асоціюється з відсталістю і 
неефективністю, то воно часто розглядається як бар‘єр на шляху до економічного 
зростання (у зв‘язку з чим багато країн намагалися позбутися даної форми 
агрогосподарювання). Проте, український досвід показує, що в останній час 
особисті підсобні господарства залишалися майже єдиним способом 
диверсифікації доходів сільського населення Виробництво господарствами 
населення товарної сільськогосподарської продукції має достатньо велике 
значення для держави оскільки: по-перше, таким чином забезпечується зайнятість 
та збільшуються доходи населення; по-друге, відбувається наповнення 
внутрішнього ринку продуктами харчування. Разом з тим при виробництві 
сільськогосподарської продукції в господарствах населення існують окремі 
проблеми. Більш вагомими серед яких є низька якість продукції та складність 
формування однорідної, сортової продукції.  Водночас, в Україні поки не 
сформовано належних логістичних каналів збуту виробленої господарствами 
населення продукції. Реалізація такої продукції відбувається на місцевих 
селянських ринках або комерційним структурам для переробки чи продажу [2].  

З іншого боку, сучасні інтеграційні процеси передбачають нові вимоги 
щодо якості і безпечності сільськогосподарської продукції. У подальшому для 
офіційного збуту продукції господарства населення повинні дотримуватись 
необхідних вимог безпечності, що можливо лише за рахунок технологічного 
оновлення виробництва (спеціалізовані пункти забою худоби; уникнення 
контакту молока з повітрям, швидке його охолодження тощо). Перехід на 
інноваційний технологічний рівень виробництва продукції потребує від 
господарств населення значних фінансових ресурсів.   

Дослідження шляхів підвищення ступеня комерціалізації особистих 
підсобних господарств і розвитку інших видів підприємництва передбачає аналіз 
існуючої моделі розвитку особистих підсобних господарств в системі 
агрогосподарювання, визначення характеру і детермінантів їх розвитку (особливо 
фактори, що відносяться до ринку праці і фінансової інфраструктури сільської 
місцевості), а також шляхи зменшення ризиків і комерціалізації особистих 
підсобних господарств. Отже, станом на сьогодні майже половина валової 
продукції сільського господарства виробляється особистими селянськими 
господарствами. Не зважаючи на це спостерігається тенденція поглиблення рівня 
бідності селян, оскільки продукція особистих підсобних господарств не експорт-
орієнтована, логістика її зберігання є неефективною, а виробництво вимагає 
значних трудових затрат. Вихід у стимулюванні розвитку особистих підсобних 
господарств шляхом їх трансформації у фермерські господарства та 
сільськогосподарські кооперативи. Не зважаючи на те, що малі фермерські 
господарства сьогодні перебувають у скрутному становищі, а потенціал 
сільськогосподарської кооперації в Україні є нереалізованим взагалі, вирішити ці 
проблеми можна шляхом впровадження планування бізнес-процесів.  
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Сьогодні без бізнес-планування фактично не може вижити жодне 
підприємство, даний процес є невід‘ємною частиною управління організацією 
протягом усього періоду її функціонування. У залежності від того наскільки 
точно підготовлені фінансові розрахунки залежить чи буде підприємство 
збитковим чи рентабельним.  

Особливістю бізнес планування в АПК є те, що при побудові бізнес-плану 
можна виділити чотири основні етапи:  

1) Створення ефективної бізнес моделі з оцінкою товарних груп; 
2) Маркетингове дослідження з визначенням стійкого попиту на 

продукцію; 
3) Розрахунок моделі енергоефективності майбутнього підприємства, 

підбір сучасного технологічного обладнання; 
4) Створення ефективної бізнес-моделі в рамках якої відбувається 

розрахунок співвідношення видів діяльності (наприклад, вирощуваних культур), 
оцінка ризиків і загальна ефективність бізнесу. 

Таким чином, важливим фактором інклюзивного розвитку аграрного 
сектору економіки за економічними та соціальними показниками є господарсько-
організаційна структура його суб‘єктів. Трансформація господарств населення у 
фермерські господарства та стимулювання розвитку сільськогосподарських 
кооперативів (заснованих фермерськими господарствами самостійно або спільно з 
членами особистих селянських господарств), забезпечить зростання рівня якості 
життя на селі, шляхом підвищення зайнятості сільського населення, завдяки чому 
зменшаться темпи трудової міграції сільських жителів і, як наслідок, очікується 
поступове відновлення соціальної сфери на селі, припинення поглиблення 
демографічної кризи, обезлюднення та відмирання сіл; більш раціонального 
використання природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського 
призначення; розвитку інфраструктури внутрішнього аграрного ринку; більш 
ефективного просування продукції в ланцюжку від виробництва до кінцевого 
споживача, створюючи конкуренцію посередницьким структурам. 

В кінці зазначимо, що розширення сфери прикладання праці в сільській 
місцевості може значно зменшити залежність від сектора особистих підсобних 
господарств. При цьому політика максимізації потенційних вигод і мінімізації 
ризиків від комерціалізації сільського господарства має включати [1]: 

 заходи щодо зменшення ризиків з боку ринків (особливо ринку праці) і 
раціоналізації оподаткування; 

 заходи, спрямовані на забезпечення економії від масштабу, будь-то через 
кооперацію на ресурсних і продуктових ринках, або ж через розвиток 
фінансової інфраструктури сільської місцевості; 

 заходи на ринку землі, включаючи спрощення процесу продажу і оренди 
землі (через розвиток відповідного законодавства і фінансового ринку); 

 сприяння технологічним змінам у секторі особистих підсобних 
господарств; 

 покращення ринкової інфраструктури, особливо у віддалених районах, 
де, наприклад, відмова від виробництва продовольства в особистих 
підсобних господарствах на користь виробництва іншої продукції або 
надання послуг може призвести до необхідності завезення 
продовольства, а, отже – і до різких змін цін; 

 ефективна інтеграція особистих підсобних господарств у кооперативи з 
метою їх комерціалізації і технологічної зміни; 
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 формування ефективних сільських фінансових інститутів з метою 
генерування заощаджень і кредитних ресурсів. 

Перспективою подальшого розвитку фермерських підприємств на шляху 
до забезпечення інклюзивного зростання сільської економіки може стати їх 
об‘єднання у сільськогосподарські кластери. Кластерна форма організації добре 
зарекомендувала себе у зарубіжних країнах, в тому числі і у сфері сільського 
господарства, вона забезпечує підвищення конкурентоспросожності продукції, 
збільшення прибутковості, мінімізації стримувальних та обмежувальних факторів 
і розвитку галузі загалом. 

Література: 1. Mishenin Ye. Modern transformations in small-scale agricultural 
commodity production in Ukraine / Ye. Mishenin, V. Valentinov, O. Maslak, I. 
Koblianska // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. - № 4. – С. 43-47. 
2.Мішенін Є.В. Соціально-економічні та фінансові проблеми сталого сільського 
розвитку : монографія / Є.В. Мішенін, Р.П. Косодій, В.М. Бутенко. – Суми: ТОВ 
«ТД «Папірус», 2011.-334 с. 
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Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, 

удосконаленням його матеріально-технічної бази. Вся діяльність підприємства 
спрямована на те, щоб забезпечити зростання прибутку або принаймні 
стабілізувати його на певному рівні. Процес накопичення прибутку відбувається 
під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього характеру [1]. 

Внутрішні фактори впливу на прибуток підприємства – це фактори, які 
залежать від діяльності підприємства [2]: 

- обсяг діяльності підприємства; 
- стан та ефективність використання ресурсів підприємства; 
- рівень доходів; 
- рівень витрат; 
- ефективність цінової та асортиментної політики. 
Зовнішні фактори впливу на прибуток підприємства – це фактори, які не 

залежать від діяльності підприємства [2]: 
- державне регулювання цін в сучасних умовах на товари, які входять до 

споживчого кошика; 
- подорожчання послуг інших галузей народного господарства, зростання 

цін на електроенергію, тарифів на паливо-мастильні матеріали, теплову, парову 
енергію,транспортні послуги, послуги зв‘язку, що приводить до збільшення 
поточних витрат; 

- система оподаткування – залежність між прибутком та податками 
обернено-пропорційна – чим менше податків заплатить підприємство, тим більше 
прибутку залишиться в його розпорядженні; 

- зміна нормативних документів по кредитуванню, збільшення облікової 
ставки за користування кредитними ресурсами – збільшує поточні витрати та 
негативно впливає на формування прибутку; 

- політика держави по формуванню доходів, відсутність індексації доходів 
населення залежно від темпів інфляції впливає на зниження купівельної 
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спроможності населення, що приводить до зниження обсягів реалізації продукції, 
а отже зниження прибутків. 

Розмір прибутку залежить від взаємовпливаючих факторів. До них 
відносяться [3]: 

1) кількість проданих товарів. Кожна одиниця товару при продажі 
приносить певний прибуток, тому чим більше товару реалізовано, тим більше 
прибутку отримує підприємство від реалізації товарів; 

2) розмір встановленої націнки. Встановлення граничного рівня націнки на 
регульовані ціни не дозволяє встановити більш високий рівень. По вільних цінах 
націнка залежить від попиту та пропозицій на товар та від цін підприємств-
конкурентів; 

3) цінова політика. При укладенні торговельних угод підприємство 
повинно користуватися золотим правилом бізнесу – закупити товар по більш 
низькій ціні, а продати його – по більш високій ціні. Такого результату можна 
добитися шляхом скорочення посередників при закупівлі товарів. Збільшення 
бартерних угод сприяє при вигідному співвідношенні рівня цін, отримати товар 
по нижчих цінах, ніж у посередників; 

4) обсяг діяльності. Розмір прибутку залежить від обсягу виробничої 
діяльності по реалізації товарів. Збільшити прибуток можна шляхом вивчення 
попиту на ринку на даний товар, розширення асортименту за рахунок 
взаємодоповнюючих та взаємозамінних товарів, надання додаткових платних 
послуг; 

5) валові витрати. Залежність між прибутком та валовими витратами 
обернено-пропорційна. По-перше, чим менший рівень комерційних витрат, тим 
більший прибуток може отримати підприємство при реалізації товарів. По-друге, 
чим менша сума витрат обігу, тим більше зниження витрат. Зниження витрат 
обігу можливе при: 

- виборі найбільш оптимального місцезнаходження підприємства; 
- зниження тарифів на транспортні послуги; 
- посилення режиму економії; 
- ефективне використання трудових ресурсів; 
- ефективне використання матеріальних ресурсів. 
6) оборотність обігових активів. Чим більше оборотів здійснюють обігові 

кошти за місяць, тим швидше вивільняються грошові кошти і тим самим 
збільшується товарообіг та прибуток; 

7) склад капіталу. Співвідношення між власними та позиковими коштами 
на різних етапах діяльності підприємства змінюється, але треба завжди пам‘ятати, 
що позикові кошти мають бути нижчі від власного капіталу; 

8) фондоозброєність працівників. Чим вищий технічний розвиток 
підприємства, тим вища продуктивність праці і відповідно більший обсяг 
реалізації, тим вищий розмір прибутку; 

9) чисельність працівників. Чим більше працюючих в штатному розписі 
підприємства, більші витрати на оплату праці, більші витрати, а отже, нижчі 
прибутки; 

10) податкомісткість. Чим більший фонд оплати праці, тим вищий розмір 
податків, які нараховуються на фонд оплати праці. А це в свою чергу приводить 
до збільшення витрат, а отже зниження рівня прибутку; 

11) затрати, що фінансуються з прибутку. Розмір чистого прибутку 
залежить від розміру економічних санкцій, пов‘язаних з порушенням чинного 
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податкового законодавства, цінової політики, санітарного режиму, техніки 
безпеки та охорони праці. 

Отже, своєчасне дослідження та аналіз даних факторів на розмір прибутку, 
виявлення позитивних та негативних причин зміни прибутку, дозволяє 
підприємству скоригувати розмір прибутку та відповідно управляти ним в 
майбутньому періоді. 

Література: 1. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту / Рясних Є.Г.. 
– Київ: Видавничий дім "Скарби", 2004. – 238 с. 2. Вплив внутрішніх і зовнішніх 
факторів на прибуток підприємства [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим 
доступу до ресурсу: http://referat-ok.com.ua/. 3. Лозовицький Д.С. Методичні 
аспекти побудови системи управління діяльністю підприємства на базі сучасних 
інформаційних технологій / 7. Лозовицький Д.С.. // Науковий вісник НЛТУ 
України. – 2013. – №23. – С. 377–380. 
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Конкурентна боротьба, зростаючі потреби й вимоги споживачів 

спричиняють те, що в сучасних ринкових умовах категорії якості відводиться 
особливе значення як з боку покупців, так і виробників, у тому числі виробників 
послуг. 

У зв'язку з цим виникають проблеми щодо визначення 
конкурентоспроможності туристичних послуг, а саме: 

— як оцінити рівень якості та споживчі цінності туристичних послуг; 
— як об'єктивно визначити ціну послуги; 
— як визначити конкретні переваги туристичного продукту. 
У державному стандарті України наведено визначення якості продукції як 

економічної категорії, яка відображає сукупність властивостей продукції, що 
зумовлюють вару її придатності задовольняти потреби людини відповідно до 
свого призначення.[1] 

Отже, основні принципи та елементи систем якості, які охоплюють усі 
процеси, необхідні для забезпечення ефективності послуги, від маркетингу до її 
надання, включаючи аналіз послуги, встановлює "ДСТУ 180 9004-2-96. 
Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо 
послуг". 

Одним із найпоширеніших видів сучасного туризму є екологічний туризм, 
або екотуризм. Його розвитку сприяє надзвичайна різноманітність природи Землі, 
прагнення людей її пізнати. Те саме стосується й України, яка також має 
величезні природні багатства, які до цього часу залишаються порівняно мало 
освоєними. Про популярність екотуризму свідчить усе зростаюча кількість 
туристів, які подорожують на природі.[2] 

Наукова проблематика розвитку екологічного туризму, трактування поняття 
екологічного туризму висвітлюється у працях О. Бейдика, М. Біржакова, О. 
Дмитрука, Я. Олійника, В. Гетьмана, В. Петранівського, М. Рутинського, А. 
Кускова, Е. Арсеньєвої, Л. Жданової, Ю. Зінько, П. Горішевського, В. Васильєва, 
К. Горба, В. Храбовченко, Т. Бочкарьової. Дослідженням питань якості надання 

http://referat-ok.com.ua/
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екотуристичних послуг займалися: З. Герасимчук., В. Смаль, І. Смаль, Ю. Зінько, 
М. Рутинський, Н. Кудла, Бочкарьова, А. Кусков, Л. Жданова та інші. 

Екотуризм має низку функцій, серед яких найважливіші такі: 
 оздоровча; 
 пізнавальна; 
 економічна; 
 виховна; 
 природоохоронна. 
Задоволення кожної з цих функцій відповідно до нагальних потреб 

споживачів свідчитиме, про якість екотуристичних послуг. 
Якість, в аспекті екологічного туризму, може бути залежною від:  
 природних багатств територій; 
 суб‘єкта, що надає туристичні послуги. 
Багатство будь-якої країни або території на екотуристичні ресурси 

зумовлено кількома складовими, найголовнішими з яких є обсяг та якість. Деякою 
мірою ці ресурси подібні до мінерально-сировинних, водних та інших ресурсів, 
які використовує людина. Значні обсяги та добра якість відповідають великому 
багатству і навпаки. 

Обсяг екоресурсів залежить від їх поширенння та різноманітності. Якість 
екоресурсів близька до поняття стану. Уявімо собі якийсь унікальний об‘єкт, але з 
незадовільним станом — засміченим, витоптаним, з пригніченим рослинним 
покривом. Вочевидь, така характеристика радше відлякає туристів, ніж приверне 
їх увагу. 

Специфічною складовою якості екоресурсів є умови сприйняття, передусім 
зорового, оскільки саме завдяки зору люди отримують найбільший обсяг 
інформації. Якісними екоресурсами можна вважати насамперед ті, що добре 
видно. Так, у місцевості з частими туманами зорове сприйняття обмежене і це 
знижує якість екоресурсів. Те саме стосується рівнинної території, де немає змоги 
побачити далечінь. Важливим чинником, що стосується зорового сприйняття, є 
відкритість місцевості, панорамність умов сприйняття. В останньому разі велику 
роль відіграють підняті ділянки рельєфу, зокрема пагорби і гори. З одного боку, 
вони виділяються над навколишньою місцевістю і тому самі по собі привертають 
увагу. З іншого боку, з пагорбів і гір звичайно відкриваються найкращі 
краєвиди.[1] 

Необхідними ознаками екотуристського продукту, що проявляється у 
вигляді туристської послуги, є присутність туриста, як клієнта-споживача та 
неможливість її складування, оскільки туристську послугу неможливо переслати 
поштою. Крім цього, реалізація туристського продукту посилює особистісний 
аспект, процес надання туристських послуг може бути набагато менше 
автоматизованим, ніж, скажімо, процес виробництва товарів. Це пояснюється 
практичною неможливістю прогнозування поведінки туристів, яка залежить як від 
об'єктивних, так і від суб'єктивних обставин та факторів. Саме тому, у 
менеджменті якості екотуристичного обслуговування надзвичайно більше уваги 
нині має приділятися удосконаленню якості процесу управління персоналом та 
регулюванню міжособистісних відносин. Це, перш за все, стосується 
удосконалення комунікативної діяльності туристських підприємств, послуги яких 
надаються в процесі здійснення безпосередніх контактів з людьми як 
споживачами екотуристських продуктів і послуг. У цьому контексті важливо 
зважати на зовнішні ефекти туристського продукту. Саме тому спілкування 
туриста з оточуючими його людьми варто сприймати, як міжособистісні 
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відносини у невимушених та вільних стосунках. Тоді як на його повсякденне 
життя накладають відбиток житло, робота, вільний час, проведена у подорожі 
відпустка. Спілкування його з іншими туристами — це зустріч з іншими 
подорожуючими та місцевими жителями.[3] 

Отже, екологічний туризм надзвичайно важлива та перспективна складова 
сфери туризму в цілому. Аспекти якості в даному сегменті є мало розкритим 
питанням серед науковців, проте надзвичайно важливим, адже від нього 
безпосередньо залежить розвиток даного виду туризму та туризму в цілому. 
Фактори, що впливають на якість надання екотуристичних послуг розділено на 
дві групи, це фактори, що залежать від людини та природні багатства. 
Покращення, якості першої групи цілком залежить від людини, та організацією 
нею процесу надання послуг. Фактори другої групи не залежать від людини, але 
можуть бути раціонально та ефективно використані нею. 

Література: 1. Дмитрук О. Ю. Екотуризм : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук, С. 
В. Дмитрук. — К. : Альтерпрес, 2009. — 358 с. 2. Дроздов А. В. Основы 
экологического туризма : учеб. пособие / А. В. Дроздов. — М. : Гардарики, 2005. 
— 271 с. 3. Кекушев В. П. Основы менеджмента экологического туризма / В. П. 
Кекушев, B. П. Сергеев, В. Б. Степаницкий. — М. : Изд-во МНЭПУ, 2001. — 60 с. 
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Развитие малого бизнеса является важной составляющей государственной 
политики в большинстве стран мира. Рядом с экономическим эффектом сектор 
малого бизнеса осуществляет решающее влияние на занятость и благосостояние 
граждан, а также динамику инновационного развития экономики. [1] 

 Зарубежный опыт ведения предпринимательства свидетельствует, что в 
структуре экономик стран с рыночной экономикой весомое место принадлежит 
сектору малого предпринимательства как наиболее массовой, гибкой и 
динамической формы ведения хозяйства. Да, по данным ООН, только в сфере 
производственной малые и средние предприятия создают от 30 % до 70 % 
национального продукта, обеспечивают занятость около 50 % работоспособного 
населения. На долю малого бизнеса приходится почти половина прироста новых 
рабочих мест В последние годы в Украине усилился интерес к изучению проблем 
и перспектив развития малых предприятий. [2] 

По данным Государственной службы статистики Украины состоянием на 
01.01.2018 года часть малых предприятий представляла 327814 единиц, то есть 
95,5% от общего количества, средних - 15203, больших - 423. Развитие малого 
бизнеса является очень важным для формирования среднего класса общества. 
Государственная поддержка бизнеса осуществляется на основе Закона Украины 
"О государственной поддержке и развитии малых и средних предприятий в 
Украине", в котором отмечается, что с целью создания благоприятных 
организационных и экономических условий для развития предпринимательства 
государство должно оказать надлежащую поддержку. [3] 

На данном этапе развития малого бизнеса и предпринимательства есть 
значительные проблемы и одним из путей выхода из кризиса малого 
предпринимательства есть кредитование данной сферы. В результате кризиса у 
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банков возникла проблема ликвидности, которая повлекла рост процентных 
ставок. Высокие процентные ставки за кредит, обязательное требование залога, 
стоимость которого значительно превышает сумму кредита, практически делают 
невозможной доступность кредитных ресурсов для тех субъектов малого 
предпринимательства, которые начинают свое дело. 

Главными причинами торможения развития малого предпринимательства в 
Украине является отсутствие действенного механизма реализации 
государственной политики относительно поддержки малого 
предпринимательства. Формирование рыночной экономики в Украине связано с 
ростом предпринимательской активности во всех отраслях. Развитие именно 
малого бизнеса является одним из самых перспективных средств создания 
конкурентной рыночной системы.  

Создание собственного предприятия сдерживается ,главным образом, 
сложностями открытие собственного дела. По моему мнению, к первоочередным 
мерам эффективной поддержки развития малого бизнеса можно отнести: 

государственная поддержка: способствовать формированию 
благоприятного предпринимательского климата;  

- международная помощь: разработать механизмы предоставления 
материальной помощи малым предприятиям, которые производят экологически 
чистую продукцию сельского хозяйства, занимаются ее переработкой и 
экспортом; способствовать переориентации высвобожденной рабочей силы на 
новые виды деятельности в сельском хозяйстве и в сфере развития "зеленого 
туризма"; способствовать привлечению безработных, зарегистрированных в 
городах, к трудоустройству на вновь созданных рабочих местах в сельской 
местности; 

- интеграционная поддержка через субподряд, франчайзинг, лизинг и тому 
подобное; 

 - кооперирование и самоорганизация малого бизнеса на политических и 
экономических принципах, а именно: союзы, ассоциации, общественные 
объединения, кооперативы, сети, стимулировать проведение региональных 
конкурсов (тендеров) относительно закупки товаров и предоставления услуг 
малыми предприятиями за средства государственных и местных бюджетов, а 
также участие предпринимателей в исполнении региональных заказов; 

 - профессиональная подготовка и эффективное управление 
квалифицированными кадрами. 

Следовательно, ситуация относительно функционирования малого 
предпринимательства в Украине остается на стадии развития. Таким образом, 
основными путями улучшения малого предпринимательства в Украине является 
создание нормативно-правовой базы благоприятными условиями, а также 
совершенствование налоговой политики и обеспечение рационального 
функционирования упрощенной системы налогообложения. Необходимо создать 
механизм эффективного взаимодействия между государством и 
предпринимательским сектором для эффективного развития малого 
предпринимательства в Украине. Согласно данным, которыми характеризуются 
показатели деятельности малых предприятий, можем сказать что происходит 
улучшение по всем критериям. Но все же в дальнейшем нужно координировать и 
развивать малый бизнес. 

Литература: 1. Авраменко В. Г. Основи малого бізнесу навч. посіб. / 
[В. А. Авраменко, Н. Б. Пронь, В. В. Дяченко] ; за заг. ред. В. А. Гошовської. – К., 
2015. – 88 с. 2. Макаренко В.Л. Тенденції введення бізнесу в Європі / В‘ячеслав 
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У сучасних умовах глобалізації, коли соціально-економічне зростання та 

розвиток будь-якої країни залежить від ступеня її долучення до світової 
економічної системи, саме малий та середній експортоорієнтований бізнес є 
однією з тих ланок, які забезпечують інтеграцію національної економіки у  
світове господарство. Хоча у  вітчизняній практиці мале та середнє 
підприємництво є достатньо поширеною формою бізнесу, яка у 2015 році займала 
99,8% у загальній сукупності суб‘єктів господарювання, однак ефективність 
малого та середнього бізнесу залишається низькою – його частка у ВВП складає 
лише 15% [1]. 

    На нашу думку, такі низькі показники ефективності, пов‘язані, насамперед, 
з низкою проблем, з якими стикаються суб‘єкти малого та середнього 
підприємництва (далі – МСП) в Україні. Вони полягають у наступному: 

 Недостатній обсяг фінансування. У практиці європейських країн 
найбільш поширеним джерелом фінансування малого та середнього бізнесу є 
банківське кредитування. Однак через надмірно високу, у порівнянні з країнами 
«Великої сімки», ціну кредитів для МСБ, що пропонуються банками України, не 
кожен підприємець може скористатися даним джерелом  ресурсів для 
фінансування свого бізнесу [2]. Вітчизняні МСП фінансують свою діяльність 
переважно за рахунок власних коштів [3, c. 71]. У цьому контексті, слід звернути 
увагу й на те, що існує певна фінансова  необізнаність підприємців щодо усіх 
можливих методів та джерел фінансування свого бізнесу. 

 Якість менеджменту. Для новостворюваного підприємства важливим є 
правильний вибір стратегії становлення та розвитку, виходу на ринок та в 
подальшому його ефективне функціонування; для підприємства, яке вже деякий 
або тривалий час діє на ринку  передбачена стратегія утримання (зміцнення) 
позиції на ринку, а також підвищення конкурентоспроможності.  

 Обмеженість інформаційного, консультаційного та методичного 
забезпечення підприємницької діяльності, а також недосконалість систем 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для 
підприємницької діяльності. [3, c. 72] Як наслідок, недостатній рівень навичок та 
досвіду у підприємців стримують процес розвитку їхнього бізнесу.  

Отже, на наш погляд, вкрай необхідним є популяризація серед власників 
малого та середнього бізнесу ефективних програм підтримки малого та 
середнього експортоорієнтованого підприємництва від загальновідомих 
міжнародних  організацій. Такі програми надають змогу підприємцям подолати 
ті перешкоди, які постають перед ними у процесі становлення, функціонування 
та розвитку  їх бізнесу. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Саме тому варто  приділити увагу деяким проектам з підтримки 
експортоорієнтованого МСП, зокрема ініціативі ЄС «EU4Business». У рамках 
цієї програми ЄС надає допомогу українським МСП в частині фінансування, 
навчання та підтримки експортування продукції  на нові ринки збуту. З цією 
метою для українських підприємств з 2009 року було виділено суму  у 178 млн. 
євро. Підтримка, яка надається українським підприємствам, представлена у 
вигляді:  розширення доступу до методів та джерел фінансування (у якості 
різних видів позик, фінансування експортоорієнтованих інвестицій, 
фінансування купівлі обладнання та надання мікрокредитів для відкриття та 
розвитку бізнесу); посилення бізнес-навиків (надання консультативних послуг, 
технічної підтримки з різних питань, проведення навчальних програм та 
семінарів, спеціалізоване навчання та менторство для жінок-підприємців); 
відкритий доступ до нових ринків (надання консультацій  з питань бізнесу для 
експортоорієнтованих компаній та  надання допомоги компаніям в адаптації та 
торгівлі з ЄС) [4]. 

Зауважимо, що програми підтримки українських експортоорієнтованих 
МСП пропонує і Світовий банк. Ця організація виділила 150 млн. доларів для 
фінансування розвитку МСБ в Україні. За словами представників Світового 
банку, перешкодою для реалізації значного потенціалу МСП України є складний 
процес та умови кредитування бізнесу. За таких умов, кошти від Світового банку 
перерозподіляє "Укрексімбанк" у вигляді субкредитів іншим українським банкам, 
які на пільгових умовах зможуть кредитувати малі та середні підприємства, 
орієнтовані на експорт [5]. 

Отже, на сьогодні МСП є одним з основних факторів інтеграції країни у 
світове господарство, а тому необхідно всебічно підтримувати даний сектор 
реальної економіки. Задля цього й реалізуються різні   програми підтримки від 
міжнародних організацій  для власників  малого та середнього бізнесу,що мають 
можливість отримувати  не лише доступ до фінансування своєї діяльності, а й  до 
консультаційної підтримки з різних питань, щоб покращити свої навички 
управління бізнесом та стратегічного планування. 

Література: 1. Малий та середній бізнес в Україні забезпечує майже 80% 
робочих місць – Мінекономрозвитку [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.unian.ua/business/1728091-maliy-i-seredniy-biznes-v-ukrajini-
zabezpechue-mayje-80-robochih-mists-minekonomrozvitku.html - Назва з екрану. 2. 
Підтримати малий бізнес. Як Україна відстала від світу [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: https://espreso.tv/article/2017/07/11/malyy_seredniy_biznes - Назва з 
екрану. 3. Матусова О.М. Проблеми розвитку експортоорієнтованого малого 
бізнесу Україні / О.М. Матусова // Сучасні питання економіки і права. – 2013. – 
№2. – С. 69-74. 4. ЄС допомагає бізнесу зростати в Україні [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/34587/node/34587_en - Назва з екрану. 5. Світовий банк підтримає 
експортоорієнтований малий бізнес України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://argumentua.com/novosti/sv-tovii-bank-p-dtrima-eksportoor-ntovanii-
malii-b-znes-ukra-ni-150-mln-dollar-v - Назва з екрану. 
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Економічна ситуація, яка склалася нині в Україні, ставить перед теорією та 
практикою управління нові проблеми. На даному етапі перед економічною 
наукою постають нові питання, які, перш за все, стосуються розробки та втілення 
у вітчизняну практику господарювання стратегічного управління розвитком 
підприємств.  

Стратегічне управління розвитком підприємства передбачає визначення 
концептуальних позицій на перспективу в залежності від пріоритетності цілей 
розвитку. Основні причинні механізми, які зароджують та підтримують розвиток 
кожного окремого підприємства, наступні: 

- прогресивна адаптація підприємства як виробничо-економічної системи 
до умов ринку, які погіршують наявні якості цієї системи або змінюють її 
поведінку; 

- внутрішні інформаційні механізми та процеси, які забезпечують 
зростання впорядкованості виробничо-економічної системи. 

До основних етапів стратегічного управління розвитком підприємства 
належать: 

- формування стратегічних цілей та задач розвитку; 
- аналіз зовнішнього оточення та його впливу на функціонування 

підприємства; 
- аналіз сильних та слабких сторін діяльності підприємства; 
- оцінка наявних та перспективних напрямків розвитку виробничо-

господарської діяльності; 
- визначення альтернативних варіантів розвитку виробничо-господарської 

діяльності; 
- вибір стратегії розвитку; 
- складання щорічного бюджету підприємства в цілому та його 

функціональних складових. 
Основні функції стратегічного управління розвитку підприємства: 
1. Формування стратегічного мислення: розробка цілей та місій; розробка 

стратегії; оцінка рівня невизначеності ризику; розробка концепції стратегічного 
управління; формування механізму стратегічного управління. 

2. Стратегічний аналіз: формування стратегічного маркетингу; аудит 
зовнішнього середовища та прогнозування; аналіз стану підприємства; аналіз 
конкурентного середовища; аналіз ринку ресурсів. 

3. Стратегічна орієнтація: виявлення та оцінка параметрів кон‘юнктури 
сегментів ринку (вибір стратегічних зон господарювання); оцінка стратегічного 
потенціалу та конкурентного статусу підприємства; формування конкурентних 
переваг. 

4. Розробка локальних стратегій та загальної економічної стратегії: 
розробка стратегічних планів (оптимістичний, реалістичний та песимістичний); 
розробка стратегічного бюджету; оцінка результативності стратегії. 

5. Організація стратегічного управління: формування служби стратегічного 
управління; прийняття стратегічних рішень; організація мотивації та контролю; 
організація колективного розуму; формування креативності та синергії. 

Управління розвитком підприємства визначається розробленою стратегією. 
У теорії стратегічного управління даний процес представлений багатьма 
моделями, спільним для яких є наявність етапів: формулювання місії, визначення 
цілей та строків їх досягнення, вироблення альтернатив поставлених цілей; 
якісний аналіз системи цілей та перевірка їх на узгодженість; визначення 
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основних методів та засобів для досягнення цілей. 
Механізмом реалізації розвитку на підприємстві є розробка та здійснення 

інноваційної стратегії. У якості її основоположних елементів можна виділити 
наступні: 

- удосконалення продуктів, що вже випускаються та застосовуваних 
технологій; 

- створення та освоєння нових продуктів та процесів; 
- підвищення якісного рівня техніко-технологічної, науково-дослідної та 

дослідно-конструкторської бази; 
- зростання ефективності використання кадрового та інформаційного 

потенціалу; 
- удосконалення організації самої інноваційної діяльності та її управління; 
- раціоналізація ресурсної бази; 
- забезпечення екологічної безпеки інновацій; 
- досягнення на внутрішньому та зовнішньому ринках конкурентних 

переваг інноваційного продукту у порівнянні з продуктами аналогічного 
призначення. 

Розвиток підприємства, побудований на основі інноваційної моделі 
функціонування, об‘єктивно обумовлений та потребує створення нового гнучкого 
господарського механізму, головною рисою якого є підтримка зі сторони держави 
(включаючи податкову, амортизаційну та фінансово-кредитну політику) та 
ринкових інститутів. 

У процесі стратегічного управління розвитком підприємства слід 
стимулювати:  

- включення до структури підприємства інноваційних підрозділів; 
-  укріплення зв‘язків підприємства з науково-дослідними, дослідно-

конструкторськими та проектними організаціями;  
- участь банківських структур в інноваційних процесах підприємств за 

допомогою видачі спеціальних «інноваційних кредитів» на пільгових для 
підприємства умовах, але при суворому контролі зі сторони банків за виконанням 
інноваційних планів;  

- пріоритетне використання (у тих випадках, коли це можливо) в 
інноваційному процесі на вітчизняних підприємствах, у тому числі власних, 
технологічних розробок та вітчизняного обладнання. 

Перспективними напрямками досліджень для забезпечення ефективної та 
стійкої діяльності підприємств у майбутньому повинні бути розробки 
теоретичних та методичних основ формування та реалізації загальних і 
функціональних стратегій розвитку підприємств: виробничих, маркетингових, 
інноваційних, інвестиційних, цінових, кадрових та інших. 

Література: 1. Завальнюк В. В. Методика проектування підсистеми 
менеджменту в системі стратегічного управління підприємствами / 
В. В. Завальнюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 12. 
– С. 250-253. 2. Завальнюк В. В. Методика проектування підсистеми 
інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю 
підприємства / В. В. Завальнюк // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 
2016. – № 8, Ч. 1. – С. 82-85. 
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ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ТА МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Студ. Нечволод М. О., Терлецька А. В., 

науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Зудова І. Ю. 
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
Важливим фактором розвитку економіки та суспільства в цілому є 

стимулювання трудової діяльності людей. Розвиток та становлення різноманіття 
форм власності та господарювання загострили проблему стимулювання праці та 
економічної зацікавленості робітників у кінцевих результатах діяльності 
підприємств.  

Проблема мотивації людей до праці завжди була актуальною. Наука має 
ряд фундаментальних мотиваційних теорій А. Маслоу, Ф. Гецберга, Д. Мак-
Келланда, Д. Мак-Грегора, В. Врума та інші науковці. Великий внесок у розвиток 
теорії мотивації зробили українські вчені М. Вольський, Г. Цехановицький, 
М. Туган-Барановський та інші. Але не дивлячись на це, багато управлінців 
схильні недооцінювати важливість мотивації підлеглих та, відповідно, погано або 
зовсім не володіють прийомами стимулювання. Досвід західних компаній 
показує, що компетенція «мотивації підлеглих» входить до корпоративної моделі 
управлінських компетенцій, а вивчення робочої мотивації – неодмінна складова 
процедури атестації персоналу. Тому метою роботи є аналіз ролі людського 
фактора та, зокрема, вплив мотивації персоналу на оптимізацію діяльності 
організації.  

У більшості українських підприємств не приділяється достатньо уваги ролі 
людського фактора. Між тим, жодна компанія не застрахована від його впливу. 
Управління людьми являє собою необхідний компонент управління будь-якою 
організацією, поряд з управлінням матеріальними та природними ресурсами. Не 
знаючи мотивів, якими людина керується у своїй роботі, важко аналізувати, 
проектувати та впливати на його трудову поведінку, а також визначити умови, які 
необхідно створити, щоб забезпечити оптимальну продуктивність праці.  

Недостатня увага як в теорії, так і на практиці до вирішення цієї проблеми 
призвели до кризи трудової мотивації. Нині встановлено декілька причин кризи 
трудової мотивації. Перш за все, трудова діяльність у сфері матеріального 
виробництва перестала бути джерелом задоволення життєвих потреб. При цьому 
погіршуються виробничі та соціальні умови праці, що проявляється в посиленні 
фізичної напруги, незадовільному рівні санітарно-гігієнічних умов. Значний 
вплив на кризовий стан надає зниження можливостей задоволення духовних та 
інтелектуальних потреб. Крім того, посилення майнового розшарування 
населення сприяє виникненню антистимулів у багатьох людей працездатного віку 
та розвитку негативних соціальних процесів [1]. Усе це призводить до зниження 
цінності та престижності трудової та  творчої діяльності. Для її відновленні 
необхідно створити таку систему стимулювання, яка б дозволила сформувати 
якісно нову структуру мотивів та цінностей трудової діяльності та підвищити 
соціальну активність людей.  

Головна роль у системі стимулювання праці може належати заробітній 
платі, що визначає необхідність її стійкого утвердження у системі сучасних 
мотивів та стимулів. Важливим елементом системи стимулювання повинно стати 
преміювання та заохочення робітників. У сучасних умовах низька питома вага 
цих виплат у складі фонду оплати праці свідчить про те, що ця підсистема не 
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виконує своєї стимулюючої функції. Розв‘язок цієї проблеми може бути 
забезпечено шляхом встановлення залежності заохочення працівників від 
особистого внеску, результатів та кваліфікації та максимальної зацікавленості у 
результаті свого інтелектуального потенціалу [2].  

Особливе місце у системі стимулювання повинні займати якісні трудові 
показники і, перш за все, продуктивність праці, оскільки саме випереджуючи 
зростання продуктивності праці в порівнянні із зростанням заробітної плати є 
обов‘язковою умовою розширеного відтворення. У всіх країнах з розвинутою 
економікою проводиться велика робота по забезпеченню правильного 
співвідношення між темпами росту середньої заробітної плати та продуктивності 
праці. Розвиток системи стимулювання та приведення її у відповідність із 
сучасними мотивами та стимулами трудової діяльності, дозволить забезпечити 
підприємствам високий рівень ефективності функціонування, ринкову та 
фінансово-економічну стійкість. 

Від того, як людина розуміє свою трудову діяльність і якими мотивами 
вона керується, залежить її відношення до роботи. Тому вивчення, розуміння 
внутрішніх механізмів мотивації праці дасть можливість виробити ефективну 
політику у сфері праці та трудових відносин і забезпечити оптимальну 
продуктивність праці. 

Література: 1. Управление персоналом на производстве : [учебник] / Под 
ред. д-ра социол. наук, проф. Н.И. Шаталовой, д-ра техн. наук, проф. А.Г. 
Галкина. – Екатеринбург : УрГУПС, 2013. – 557 с. 2. Коритко С. Формування 
системи мотивації праці на підприємстві [Електронний ресурс] / С. Коритко, Н. 
М. Цимбрило // Електронний студентський науковий вісник. - 2012. - Режим 
доступу: http://kerivnyk.info/2012/05/korytko.html 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ:  

ІДЕНТИФІКАЦІЯ Й АНАЛІЗ ФАКТОРІВ 

 

Канд. екон. наук, доц. Нікітіна А.В. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
В сучасних умовах досягти сталого економічного розвитку можна лише 

здійснивши структурні зрушення у господарському комплексі держави. 
Враховуючи, що інвестиції виступають дієвим важелем здійснення структурної 
перебудови економіки, розв‘язання соціальних і економічних проблем, то 
ключовими завданнями державного управління є покращення інвестиційного 
клімату, активізація інвестиційної активності, накопичення інвестиційних 
ресурсів та їх концентрація на пріоритетних напрямах розвитку економіки. 

Інвестиційний клімат – сукупність чинників економічного, політичного, 
правового та соціального характеру, які бере до уваги інвестор, ухвалюючи 
рішення щодо здійснення інвестицій [1]. 

Інвестиційний клімат розглядають одночасно із забезпеченістю країни 
ресурсами, необхідними для реалізації проектів, він показує привабливість країни 
для інвесторів, що вже діють і потенційних. Крім об'єктивних чинників (не 
залежних від державної політики), що впливають на привабливість держави для 
інвестування, існують і суб'єктивні чинники (залежні від державної політики) [2]. 

Оцінювання інвестиційного клімату ґрунтується на аналізі чинників, що 
визначають інвестиційний клімат сприяючих економічному зростанню. Зазвичай для 
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цього застосовуються вихідні параметри інвестиційного клімату в країні, а також 
вхідні параметри, що визначають значення вихідних і таких, що характеризують 
потенціал по освоєнню інвестицій і ризик їх реалізації (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні складові інвестиційного клімату країни 
 
Узагальнюючи отримані результати наукового дослідження, до найбільш 

істотних чинників, що формують інвестиційну привабливість відносяться такі, які 
наведено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Фактори, що формують інвестиційну привабливість держави 

Фактори Ознаки 

1. Організаційно-
правовий фактор 

рівень управління інвестиційною діяльністю на рівні органів виконавчої 
влади; дієва законодавча база. 

2. Політичний 
фактор 

стабільна політична ситуація в країні; 
рівень довіри суспільства до влади. 

3. Економічний 
фактор 

стан економіки країни; 
динаміка росту ВВП; 
розмір внутрішнього та зовнішнього боргів; 
рівень тіньової економіки. 

4. Характеристика 
потенціалу країни 

наявність трудових, земельних, енергетичних, науково-технічних ресурсів. 

5. Фінансовий 
фактор 

доходність бюджету; 
розмір відсоткової ставки за кредитами; 
сума вкладів на душу населення. 

6.Соціально-
культурний фактор 

рівень забезпеченості населення; житлові умови; 
рівень охорони здоров‘я і медичного обслуговування; 
рівень злочинності; соціальний захист населення; 
дотримання прав людини. 

7. Міжнародні 
відносини 

міжнародний рейтинг країни; 
співпраця з міжнародними організаціями; 
дотримання норм і правил конвенції та договорів. 

8. Розвиток ринкової 
економіки 

наявність вільної конкуренції; 
рівень інфляції; наявність ринку збуту; 
рівень розвитку вільної конкуренції серед підприємств. 

9. Загальні умови 
господарювання 

екологічна безпека; 
розвиток галузей матеріального виробництва; 
ступінь зносу основних виробничих засобів. 

Інвестиційний клімат 

Інвестиційна привабливість Інвестиційна активність 

Інвестиційний 
потенціал 

Інвестиційний  
ризик 
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На оцінку інвесторами інвестиційного клімату впливають дві групи 

чинників: об'єктивні, тобто незалежні від державної політики, і суб'єктивні, тобто 
залежні від державної політики, що проводиться, на рівні регіону або центру. Ці 
чинники складають інвестиційну привабливість країни. Інвестиційна 
привабливість – це не тільки фінансово-економічний показник, а модель 
кількісних і якісних показників – оцінок зовнішнього середовища (політичного, 
економічного, соціального правового) і внутрішнього позиціонування країни у 
зовнішньому середовищі, оцінка усього фінансово-технічного потенціалу, що дає 
змогу варіювати кінцевий результат.  

Узагальнюючи, підкреслимо, що інвестиційний клімат є найбільш 
важливим індикатором при ухваленні іноземним інвестором рішення про 
інвестування в тій або іншій країні та комплексним поняттям, який демонструє 
участь країни у світовому фінансовому просторі. 

Література: 1. Фролова Г. І. Оцінка інвестиційного клімату в Україні / Г. І. 
Фролова // Економіка та управління національним господарством [Текст] : Вісник 
Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – № 2 (26). – С. 67-69. 
2. Мельник М. І. Інвестиційний клімат регіону: теоретичні та прикладні засади 
дослідження: монографія / М. І. Мельник – Львів: ІРД НАН України, 2005. – 304 с. 

 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 
ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 
Д-р юрид. наук, проф. Ніколенко Л.М., ас. Ошкадеров І.Г.  

Донецький юридичний інститут МВС України 

 

Економічні права спрямовані на розвиток правового статусу людини, 
забезпечують його економічну свободу, поліпшують матеріальний добробут 
людини та є гарантією інших прав людини й громадянина. Основні 
характеристики економічних прав характеризуються наступними особливостями: 
вони є можливостями людини; ці можливості визначають вид і міру поведінки 
людини в певній сфері, зокрема в економічній; ці можливості є визначеними та 
гарантованими державою через участь її в міжнародних договорах та за 
допомогою імплементації положень таких договорів до національного 
законодавства [1]. Економічні права є самостійною групою прав людини та 
громадянина, яка характеризується особливою правовою природою, особливим 
суб‘єктом та об‘єктом, а також сферою реалізації та функціональним 
призначенням. Розглядаючи економічні права з різних ракурсів слід визнати, що 
це можливості людини, їх сутність визначає перш за все політична та правова 
спрямованість держави. Економічні права людини та громадянина - це система 
прав, які забезпечені міжнародними та національними нормативними актами, 
виникають в результаті здійснення громадянами господарської діяльності та 
повноважень державних органів щодо забезпечення реалізації цих прав та їх 
захисту.  

Економічні права людини та громадянина характеризуються переліком або 
відповідними складовими, які можуть бути змінені в залежності від відповідних 
умов. П.М. Рабінович виділяє перелік економічних права людини та громадянина: 
право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції України); право на працю 
(ст. 43 Конституції України); право на страйк (ст. 44 Конституції України); право 
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на відпочинок (ст. 45 Конституції України); право на участь у професійних 
спілках (ст. 36 Конституції України) [2, с.32]. 

Цей перелік слід доповнити правом володіти, користуватися й 
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної та творчої 
діяльності (стаття 41 Конституції). 

Економічні права людини та громадянина регулюються, крім національного 
законодавства низкою міжнародно-правових актів: Статутом Організації 
Об‘єднаних Націй, Загальною декларацією прав людини; Міжнародним пактом 
про економічні, соціальні і культурні права; Міжнародним пактом про 
громадянські і політичні права та Факультативним протоколом до нього; 
стандартами Міжнародної організації праці (МОП), яка прийняла більше 170 
конвенцій. Наприклад, «Про примусову працю» (1930 р.), «Про справедливу 
винагороду» (1951 р.), «Про дискримінацію в галузі праці і зайнятості» (1958 р.), 
«Про політику в галузі зайнятості» (1964 р.), «Про працюючих із сімейними 
обов'язками» (1981 р.), «Про сприяння зайнятості і захист від безробіття» (1988 р.) 
та інші. 

Стаття 42 Конституції України включає право кожної людини на одержання 
можливості заробляти собі на життя працею, яку він вільно вибирає або на котру 
вільно погоджується (ст. 6 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 
культурні права 1966 р.). Це право виражає постійно діючу потребу людини, 
необхідну для створення елементарних матеріальних передумов людського 
існування, а також забезпечення умов усебічного розвитку особистості. Право на 
працю і захист від безробіття зафіксоване й у ст. 23 Загальної декларації прав 
людини. Практичне здійснення права на працю втілюється у завданні 
забезпечення роботою всіх бажаючих, вирішенні проблеми повної зайнятості 
населення. Таким чином, право на працю припускає право на захист від 
безробіття, що надається державою будь-якій особі (ст. 23 Загальної декларації 
прав людини). У Конвенції МОП № 122 «Про політику в галузі зайнятості» 
зазначається, що з метою «ліквідації безробіття і неповної зайнятості кожний 
Член Організації проголошує і здійснює в якості головної мети активну політику, 
спрямовану на сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості» (ст. 1). 
Свобода праці містить у собі і право кожної особи на справедливі і сприятливі 
умови праці. Це право, гарантоване ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, 
соціальні і культурні права 1966 р., складається з таких аспектів: 

а) винагорода за працю повинна забезпечувати всім трудящим як мінімум 
справедливу заробітну плату і задовільне існування для них і для їхніх сімей; 
рівну винагороду за працю рівної цінності без будь-якого розходження; 

б) умови роботи повинні відповідати вимогам безпеки і гігієни; 
в) всі особи повинні мати однакову можливість просування по службі тільки 

на підставі виробничого стажу і кваліфікації; 
г) усі трудящі мають право на відпочинок, дозвілля, розумне обмеження 

робочого часу й оплачувану періодичну відпустку, винагороду за святкові дні. 
Стаття 43 Конституції визначає, що кожен має право на працю, що включає 

можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, 
на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і 
неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров‘я роботах забороняється. 
Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне 
одержання винагороди за працю захищається законом. Стаття 7 Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні і культурні права конкретизовано, що під 
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справедливими та сприятливими умовами праці слід розуміти: справедливу 
зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності без будь-якої різниці, де, 
зокрема, жінкам повинні гарантуватись умови праці, не гірші від тих, якими 
користуються чоловіки, з рівною платою за рівну працю; умови роботи, що 
відповідають вимогам безпеки та гігієни; однакову для всіх можливість 
просування по роботі на відповідні більш високі ступені виключно на підставі 
трудового стажу і кваліфікації; відпочинок, дозвілля і розумне обмеження 
робочого часу та оплачувану періодичну відпустку так само, як і винагороду за 
святкові дні. 

У Конституції України у повній відповідності з нормами Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні і культурні права визначено право на страйк, що 
виступає як спосіб захисту економічних та соціальних інтересів працюючих. 
Згідно зі статтею 8 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 
права право на страйк визнається, але не визначається його сутність. На країни-
учасниці Пакту покладається, зокрема, обов‘язок у забезпеченні даного права, при 
умові його здійснення відповідно до законів кожної країни. Тому у статті 44 
визначено, що ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх 
економічних і соціальних інтересів. Ніхто не може бути примушений до участі 
або до неучасті у страйку. Заборона страйку можлива лише на підставі закону.  

Стаття 45 Конституції наголошує, що кожен, хто працює, має право на 
відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а 
також оплачуваної щорічної відпустки. Забезпечення права на відпочинок 
відбувається через надання днів щотижневого відпочинку, оплачуваної щорічної 
відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і 
виробництв та скороченої тривалості роботи у нічний час. 

Тобто можна зробити висновок, що регламентація економічних прав людини 
та громадянина в Україні відбувається за допомогою міжнародних договорів, 
пактів, декларацій та інших документів, ратифікованих Верховною Радою 
України, Конституцією України та Законами України, що регулюють дану сферу. 

Сутність економічних прав людини та громадянина полягає у впливі на 
розвиток економіки та взаємодію правової та економічної системи суспільства. 
Економічні права доки що мають більше декларативний характер, вони у своєму 
повному обсязі не гарантуються державою. Це обумовлено тим, що вони не 
можуть бути фактично забезпечені та гарантовані державою у зв‘язку з тяжкою 
фінансовою ситуацією.  

У сучасний період спостерігається збільшення кількості українських 
громадян, які виїжджають в пошуках роботи за кордон для працевлаштування або 
з метою відкриття бізнесу в інших державах. Нажаль в умовах фінансової та 
економічної нестабільності громадяни не отримують належної державної 
підтримки. Тому з метою збереження населення нашої держави та розвитку 
господарської та підприємницької діяльності, впевненості громадян у стабільності 
пропонується впровадження права громадянина на економічне благополуччя. 
Сутністю права на економічне благополуччя будуть гарантії з боку держави щодо 
можливості реалізації права на працю, надання фінансової допомоги у разі 
необхідності, отримання справедливої заробітної плати, розмір якої повинен 
забезпечувати достатній життєвий рівень для себе і своєї сім‘ї та надання гарантій 
щодо розвитку підприємницької діяльності тощо. Це право також буде 
додатковою гарантією забезпечення розвитку права на національну 
самоідентичність. Розширення переліку прав людини та громадянина є 
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позитивною тенденцією, яка спрямована на розвиток та зміцнювання Україну як 
демократичної та правової держави. 

Також пропонується з метою систематизації прав людини та громадянина 
розробити Концепцію розвитку соціальних та економічних прав людини та 
громадянина в умовах модернізації, яка буде стратегічним орієнтиром у процесі 
формування економічної та соціальної політики держави в рамках реалізації 
«Стратегії реформ-2020» Президента України та Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом. 

Література: 1. Рижук Ю. М. Місце економічних прав і свобод у системі прав 
і свобод людини і громадянина / Ю.М. Рижук. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/pre/2008/Ryzhuk.pdf.; 2. 
Рабінович П.М. Права людини і громадянина: навчальний посібник / П. М. 
Рабінович, М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2004. – 464 c.; 3.  
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 Инвестиционная привлекательность определяется разными инвесторами на 
основе их субъективных оценок для отдельных экономико-географических 
районов страны с использованием разных методик. Представим эту категорию в 
виде многоуровневой системы целей экономических субъектов. С точки зрения 
иностранного инвестора, к основной цели инвестирования относится обеспечение 
максимизации получаемой прибыли при минимизации издержек. Достижение 
результативности работы отечественных фирм, а также обеспечение гарантий 
выполнения государством основных своих обязательств перед инвесторами 
составляют следующие под уровни системы целей. Инвестиционная 
привлекательность является составной частью института инвестиционной 
привлекательности. В зависимости от степени соблюдения инвестиционного 
законодательства, выгодности инвестирования, величины риска она может иметь 
разные уровни: высокий или низкий, а также выступать в активной или пассивной 
формах. Международные организации, государственные и негосударственные 
организации, учреждения, фонды (МВФ, Heritage Foundation / Wall Street Journal, 
Economist Intelligence Unit, ICR Survey Research Group , Торговая палата США, 
A.N. Kearney, CalPERS) в понятие инвестиционная привлекательность и ее оценку 
вкладывают разное содержание. В научной литературе приводится большое 
количество методик оценки инвестиционной привлекательности. Остановимся на 
наиболее интересных методиках, с точки зрения используемых критериев и 
полученных результатов оценки. 
 Анализ макроэкономических моделей инвестиционной привлекательности 
отдельных стран и регионов ежегодно проводится «Heritage Foundation/Wall Street 
Journal» на основе использования балльной оценки. Она включает определение 
индекса экономической свободы, который характеризует степень свободы 
экономических субъектов в производственном процессе, распределении, 
потреблении товаров и услуг. Экспертиза государственной политики, условий 
максимизации индивидуального экономического выбора или существующих 
ограничений проводится ежегодно для некоторых стран. При определении 
индекса используются 10 независимых экономических факторов для каждой 
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страны. К ним относятся: торговая и налоговая политика, государственное 
вмешательство в экономику, монетарная политика, потоки капитала и 
иностранные инвестиции, банковская политика, заработная плата и ценовой 
контроль, права собственности, политика регулирования, черный рынок. При 
определении роли каждого из факторов «1» означала наилучший показатель, а «5» 
указывала на наихудшие позиции страны.  

Британское агентство Economist Intelligence Unit (EIU) производит оценку 
привлекательности бизнес среды и основных показателей в 60 странах мира. В 
качестве базы сравнения анализируется период в течение пяти прошлых и 
будущих лет. Применяемая модель оценки использует 10 категорий: 
политическая среда, макроэкономическая среда, рыночные возможности, 
политика свободной конкуренции, политика в отношении иностранных 
инвестиций, иностранная торговля и валютный контроль, налоги, финансы, рынок 
труда и инфраструктура. Использование данной модели позволяет определить 70 
показателей (оцениваемых 4 показателей для иностранной торговли и 11 
показателей для политической среды), влияющих на организацию 
(препятствующих организации) бизнеса. Примерно половина показателей 
рассчитывается на основе количественных данных, другие используют 
качественные оценки. Прогноз для Украины по-прежнему остается 
неблагоприятным, бизнес среда оценивается как очень плохая.  

Торговая палата США использует модель инвестиционной 
привлекательности стран, основывающуюся на 12 основных критериях. Данный 
подход применяется американскими ТНК для определения потенциально 
возможных мест будущего вложения капиталов. К основным критериям 
относятся следующие: 1) характеристика внутреннего рынка; 2) доступ на рынок; 
3) рабочая сила; 4) валютный риск; 5) репатриация капитала; 6) защита прав 
интеллектуальной собственности; 7) торговая политика; 8) государственное 
регулирование; 9) величина налогов и льгот; 10) политическая стабильность; 11) 
рамки макроэкономической политики; 12) инфраструктура (службы обеспечения 
производственных операций). 

Международная организация ―World Economic Forum‖ проводит оценку 
глобальной конкурентоспособности. Факторы, определяющие уровень 
конкурентоспособности стран отличаются друг от друга и зависят от стадии 
развития экономики страны. В качестве основного показателя оценки 
применяется глобальный индекс конкурентоспособности, который основывается 
на совокупности 9 основных групп показателей: государственные институты, 
инфраструктура, макроэкономика, здравоохранение и начальное образование, 
высшее образование и обучение, эффективность рынка, уровень развития 
технологий, степень развития деловой практики, инноваций. Рассматриваемые 9 
групп факторов разделены на три подиндекса, каждый из которых объединяет 
факторы, в наибольшей степени характерные для стран одной из трех указанных 
групп. Скандинавские страны оставались лидерами по уровню глобальной 
конкурентоспособности. Индекс деловой конкурентоспособности определяет 
текущий уровень производительности труда и конкурентоспособности страны.  
Он включает два подиндекса: уровень развития деловой практики и стратегии 
компании и качество делового климата, в котором действуют компании на 
внутреннем рынке.  

К основным инвестиционным рискам улучшения инвестиционного 
климата в Украине относятся следующие. 
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Высокий уровень политических рисков вызван существованием 
политической нестабильности в обществе, частым изменением законов и 
подзаконных актов, отсутствием надлежащего контроля за их выполнением 
представителями исполнительной власти.  

 Правовой риск обусловлен высоким уровнем коррупции в обществе, 
местной бюрократической волокитой, расходами, которые препятствуют 
созданию предприятий с иностранным капиталом. Относительно оценок 
отечественных и иностранных экспертов, многочисленных опросов 
представителей бизнес-сообщества установлено, что качество государственных и 
общественных институтов в Украине является чрезвычайно низким. Отсутствие 
эффективной судебной системы и верховенства закона, а также слабость 
регуляторной среды, в значительной степени ограничивают приток иностранного 
капитала в Украину. 

 Экономический риск обозначается в недостатке внутреннего 
инвестирования как в экономике в целом, так и в ее отдельных отраслях, росте 
инфляционных ожиданий населения и субъектов предпринимательства, 
существовании региональной неравномерности.  

 Высокий риск основывается на недостаточном уровне развития 
финансового рынка, отсутствии прозрачности соглашений, низкой эффективности 
функционирования фондового рынка, слабой интегрированности национального 
фондового рынка в мировой фондовый рынок. Наличие банковского риска 
обусловлено степенью неопределенности, которая тесно связана с 
неплатежеспособностью банков и невыполнением ими обязательств перед 
внешними кредиторами, в случае изменения курса национальной валюты или 
падения стоимости внутренних активов. 
 К приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата 
относятся следующие мероприятия. 

 Подготовка комплексной программы повышения инвестиционного 
имиджа Украины. Целью данной программы должно стать определение 
приоритетных направлений развития в экономической сфере, а именно 
увеличение ВВП на душу населения до уровня новых стран-членов ЕС и рост 
доходов населения до уровня стран со средним доходом. 

 В правовой сфере приоритетными заданиями является принятие пакета 
законов Украины, которые регулируют систему прав собственности и ее гарантии 
иностранному инвестору, обеспечивают гарантии компенсации в случае 
национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора; определяют 
законодательные основы создания предпосылок для легализации возвращения 
отечественного капитала из-за границы. 

 С целью увеличения количества привлекательных инвестиционных 
проектов инициировать подготовку Госкомитетом финансового мониторинга 
проекта-модели инвестиционного развития, которое опирается на частные 
инвестиции. 
Использование общих критериев оценки инвестиционной привлекательности 
позволит создать благоприятный инвестиционный климат в стране, что обеспечит 
стимулирование развития предпринимательства. 

Основными путями улучшения инвестиционного климата в Украине 
являются следующие направления: 

 концентрация имеющихся ресурсов в приоритетных отраслях 
экономики с последующей их трансформацией в инвестиции и создание условий 
для развития предпринимательства; 
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 инвестирование в человеческий капитал, повышение степени 
квалификации работников, что является основой для внедрения новых технологий 
на предприятиях; 

 возрастание инвестиций в акционерный капитал и предоставление 
кредитного финансирования на длительный срок направлено на повышение 
конкурентоспособности приватного сектора экономики; 

 обеспечение прозрачности принятия инвестиционных проектов в 
сфере местного производства, сервиса, недвижимости и сельского хозяйства; 

 создание системы стимулов, направленных на привлечения 
инвестиций, которые включают налоговые льготы, передачу новым предприятиям 
госзаказов, предоставление услуг таможенного оформления, консультирования, 
упрощение процедур регистрации и лицензирования, финансовая поддержка; 

 улучшение делового климата (оздоровление окружающей среды, 
создание инфраструктуры рынка). 

Литература: 1. The Heritage Foundation// The Wall Street Journal. 2017 Index 
of Economic Freedom./ Ed. K. R. Holmes, B. T. Johnson. World Bank.- Washington 
D.C. 2017. 2. Носова О.В., Павлов К.В. Оценка инвестиционной 
привлекательности в условиях эффективного взаимодействия приграничных 
регионов на основе использования экономико-математической модели// Научно-
практический журнал. Бухгалтерский учет и анализ.- Минск, 2017-  № 2 (242). – 
C.36 – 41. 3. Фишер П. Как превратить Россию в привлекательный рынок для 
иностранных инвесторов // Вопросы экономики. – 2002. - № 2. – С. 83-100. 
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ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 
Канд. екон. наук Обидєннова Т.С. 

Українська інженерно – педагогічна академія 

 

Динамічні зміні в зовнішньому оточенні сучасних підприємств ставлять 
перед керівництвом першочергове завдання приведення стратегічних напрямів 
діяльності до жорстких умов функціонування. Розробка антикризових заходів, що 
сприяють сталому розвитку українських підприємств, вимагає креативних 
підходів. Проте, в процесі розробки цих підходів потрібно враховувати 
обмеженість фінансових ресурсів та терміновість обраних заходів. Тому більшість 
змін на таких підприємствах відбуваються в найкоротші терміни та при 
застосування інструментарію що вже існує на підприємстві з використання 
інноваційних технологій. Одним з таких інструментів є проблемно-орієнтоване 
комплексне підвищення кваліфікації управлінських кадрів та промислово-
виробничого персоналу. 

Комплексне підвищення кваліфікації – це навчання після отримання освіти 
та виконання певних обов‘язків на робочому місці, метою якого є підтримка 
прогресивних методів роботи та вдосконалення професійних та економічних 
знань та навиків. Проблемно-орієнтоване комплексне підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів та промислово-виробничого персоналу – взаємопов‘язана 
програма розвитку та удосконалення набутих знань та навиків в сфері техніки, 
технології виробництва та виробничо-ситуаційного управління,  що направлене на 
відпрацювання необхідної підприємству поведінки. Саме така комплексна 
програма поєднання елементів інновацій у сфері організації виробництва та 
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менеджменту організацій дозволяє комплексно охопити максимальну кількість 
сфер діяльності підприємства з урахуванням специфіки окремих виробничих 
функцій і ситуацій в процесі господарювання та управління. Основними 
напрямами комплексного підвищення кваліфікації управлінських кадрів та 
промислово-виробничого персоналу є: забезпечення ефективності виконання 
нових завдань; підвищення гнучкості управління і здатності до інновацій; 
підготовка до просування на посаді чи горизонтальному переміщенню; адаптація 
до нової техніки; вивчення нових форм організації і стимулювання праці тощо [1]. 

Сьогодні особливої уваги заслуговує впровадження на підприємствах 
таких комплексних методів проблемно-орієнтованого комплексного підвищення 
кваліфікації, як: аналіз конкретних виробничих ситуацій, в яких необхідно 
використовувати сучасні методи управління та організації виробництва, а також 
застосування промислово-виробничим персоналом вже наявних знань і 
можливостей в нестандартних ситуаціях в умовах дефіциту часу; розробка 
комплексу заходів з розв‘язання  виробничих практичних завдань, що дозволяє 
поєднати досвід роботи виробничо-промислового персоналу та управлінських 
кадрів з метою уникнення непорозумінь в процесі досягнення мети; ділові ігри як 
активний метод навчання дозволить сформувати уявлення стосовно реальних 
результатів вирішення виробничих проблем з якими можливо зіткнутися в 
процесі функціонування; семінари-практикуми, які сприяють колективному 
пошуку рішення шляхом дискусій, що показує на практиці позитивні факти 
роботи в команді та можливості уникнення конфліктних ситуацій в процесі 
обговорення, та паралельно показує рівень культури колективу та бажання 
працювати на результат; колективний пошук резервів, як активний метод 
використовується з метою формування у менеджерів та виробничо-промислового 
персоналу раціонального економічного мислення стосовно ефективного 
використання ресурсів на підприємстві та розгляду можливих варіантів  
комбінації наявних та запозичених ресурсів з метою досягнення найбільшого 
ефекту від їх використання. 

Підвищення кваліфікації промислово-виробничого персоналу повинно 
носити інноваційний характер: забезпечувати оволодінням знань про нову техніку 
і технології, нестандартним підходам до розв‘язання виробничих завдань та 
бажанням працювати в команді, що є гарантією сталого розвитку підприємства. 
Паралельно з цим, підвищення кваліфікації управлінського персоналу є постійним 
елементом управлінської діяльності та розвитку. Розвиток управлінського 
персоналу – процес отримання та вдосконалення знань, умінь і навичок, реалізації 
потенційних можливостей працівників управлінської праці, що здійснюється 
через систему організаційно-економічних заходів, з метою підвищення 
ефективності діяльності підприємства [2]. З метою підвищення ефективності 
управлінської діяльності, кожен менеджер повинен прагнути до оволодіння 
сучасними досягненнями науки, техніки, культури і передового досвіду 
управління підприємствами, які є лідерами на українському та міжнародному 
ринках – такі напрями підвищення кваліфікації управлінських кадрів нададуть 
можливість  генерувати  управлінські рішення які є ефективними.  

Підвищення кваліфікації персоналу має бути комплексним за обсягом, 
безперервним, зорієнтованим на перспективні професії. Підвищення кваліфікації 
дає можливість працівнику претендувати на більш високі посади, підвищує 
впевненість у собі та професійну гордість, дозволяє виконувати більш складну 
роботу [3]. 
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Сучасні програми проблемно-орієнтованого комплексного підвищення 
кваліфікації мають за мету навчити: управлінця – самостійно мислити, 
вирішувати комплексні питання, застосувати підприємницький підхід до 
вирішення питань, до справи, працювати в команді з промислово-виробничим 
персоналом, а промислово-виробничий персонал – в свою чергу, матиме  
можливість в процесі підвищення кваліфікації. оволодіти інноваційними  
підходами до виконання закріплених за ним функцій та  нових знань, що виходять 
за рамки посади та викликають бажання ефективно працювати надалі. 

Сьогодні на українських підприємствах найчастіше застосовують окреме 
підвищення кваліфікації робітничих кадрів та кадрів управління, проте 
комплексне підвищення кваліфікації управлінських кадрів та промислово-
виробничого персоналу є більш ефективним через інтеграцію управлінських і 
виробничих функцій, а також зниження напруженості через займані посади і 
виконувані функції. Така взаємодія в процесі навчання та обміну досвідом 
дозволить підвищити взаєморозуміння важливості виконуваних функцій та 
підвищить ефективність прийняття та реалізації управлінських рішень на 
підприємстві, що сприятиме виробничо-фінансовій стабільності та сталому 
розвитку підприємства.  

Література: 1. Обидєннова Т.С. Вплив рівня кваліфікації кадрів 
промислових підприємств на якість виготовленої продукції  [Електронний ресурс] 
/ Т.С. Обидєннова// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 17. 
– Режим доступу до статті : http // http://global-national.in.ua/issue-17-2017.                     
2. Філіпенко Ю.Ю. Теоретичні основи дослідження процесу розвитку 
управлінського персоналу підприємства / Ю.Ю. Філіпенко // Ефективна економіка 
[Електронний ресурс]. – 2018. – № 2. – Режим доступу: http // 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1665. 3. Коваленко Т.В. Аналіз 
показників професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів в Україні / 
Т.В. Коваленко, О.С. Тверська // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – № 
12. – 2013. – Режим доступу: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2589 
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Сьогодні економічна стабільність держави у значній мірі залежить від 

забезпечення сталого розвитку суб‘єктів малого та середнього бізнесу, що є 
джерелом формування ВВП країни, основним місцем зайнятості населення та 
створення нових робочих місць, виробником товарів та послуг для задоволення 
суспільних благ населення. Однакі, наразі суб‘єкти малого та середнього 
підприємництва зіткнулися зі значними проблемами розвитку, серед яких: 
політична та економічна нестабільність, посилення адміністративного тиску на 
підприємства, недосконалість законодавчого та нормативно-правового 
забезпечення, погіршення інвестиційного клімату та доступу до фінансових 
ресурсів тощо. Тому нині важливого значення набуває дослідження сучасного 
стану і визначення перспектив розвитку малого та середнього підприємництва 
(МСП) в Україні. 

За темпами розвитку малого та середнього бізнесу Україна відстає від 
провідних країн світу, які надають суттєву державну підтримку та стимулювання 
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http://global-national.in.ua/issue-17-2017
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1665


69 

 

розвитку малого і середнього підприємництва. Так, за оцінками GEDI-2016 (The 
Global Entrepreneurship & Development Index), Україна посідає 63-є місце серед 
132 країн світу та 34-е місце в європейському регіоні [1]. Порівняно з іншими 
європейськими країнами та із середніми показниками у світі Україна має 
надзвичайно низькі показники за такими позиціями як підтримка підприємництва 
в суспільстві; готовність підприємців ризикувати; рівень конкуренції; можливості 
для заснування бізнесу та продукування інновацій. 

В Україні у 2016 році налічувалося 306,4 тис. підприємств, з яких лише 383 
підприємства є великими, тобто мають більше 250 працівників і річний дохід 
більше 50 млн євро, що складає 0,13 % від загальної кількості підприємств. 
Відповідно, 4,84 % та 95,03 % підприємств у країні відносяться до категорії 
середніх і малих, з них 80,95 % – це мікропідприємства з кількістю працівників до 
10 осіб і річним доходом до 2 млн євро [2]. 

Вивчаючи проблематику розвитку підприємництва в Україні, було 
проведено ґрунтовний аналіз його стану, що надало змогу визначити особливості 
та проблеми розвитку суб‘єктів малого та середнього бізнесу, основними з яких є: 
обмеженість доступу до джерел фінансування; відсутність дієвого механізму 
державної підтримки суб‘єктів МСП; відсутність стимулів для зростання бізнесу; 
відсутність ефективного нормативно-правового забезпечення, дієвих державних 
проектів і програм розвитку малого та середнього бізнесу; недостатність знань і 
навичок ведення сучасного бізнесу; недостатній рівень кваліфікації сучасних 
менеджерів; відсутність можливостей для сталої співпраці з дослідницькими 
центрами та науковими установами; низький рівень інноваційного розвитку; 
недосконалість податкової системи; поширення фіктивного підприємництва задля 
оптимізації оподаткування; недосконалість системи обліку та статистичної 
звітності малого підприємництва; обмеженість інформаційно-консультативного 
забезпечення розвитку суб‘єктів МСП; обмеженість можливостей для експорту 
продукції (товарів, робіт, послуг) вітчизняними підприємствами тощо. 

У контексті дослідження основних диспропорцій та визначення 
перспективних напрямків розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 
особливо гостро постало питання їх фінансового забезпечення. Урядом держави 
ще в 2016 році було проголошено необхідність поліпшення умов ведення бізнесу і 
визначено відповідний план дій, починаючи від скорочення дозвільних процедур 
до захисту прав підприємців та кредиторів. Однак, конкретних заходів так і не 
було реалізовано. Наразі розширюється коло можливостей для отримання 
фінансової підтримки розвитку малого та середнього бізнесу від міжнародних 
організацій. Так, наприклад, такою організацією є Європейський банк 
реконструкції і розвитку, що здійснює фінансування розвитку малого та 
середнього підприємництва за рахунок реалізації різноманітних програм та 
проектів. ЄБРР надає гроші на реалізацію проектів українськими 
консалтинговими компаніями. Спектр консалтингових послуг широкий, це може 
бути реорганізація бізнес-процесів, написання бізнес-планів, маркетингові 
дослідження, управління трудовими ресурсами тощо. 

Також, Європейський інвестиційний банк разом з Європейським 
інвестиційним фондом підписали договір гарантії з Ощадбанком, який сприятиме 
наданню кредитних коштів в розмірі 50 мільйонів євро для малого і середнього 
бізнесу в Україні. Ця угода дозволить Ощадбанку полегшити доступ до 
фінансування для малого і середнього бізнесу шляхом надання гарантії в розмірі 
70 % для кожного кредиту з подальшим розширенням фінансування на 
привабливих умовах, які включають зниження вимог до застави [3]. 
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У 2017 році Всесвітнім банком було виділено кредит в 150 мільйонів 
доларів. Проект буде реалізовано Укрексімбанком, який надасть субкредити 
українським банкам-учасникам програми. Інвестиції Світового банку в Україні 
спрямовані на підвищення якості базових державних послуг, які приносять 
безпосередню користь звичайним людям, у таких сферах, як водопостачання, 
опалення, енергопостачання, енергоефективність, дорожнє будівництво, 
соціальний захист та охорона здоров‘я, а також розвиток приватного сектора [4]. 

Також, є можливість отримання грантів для відкриття або розвитку малого 
і середнього бізнесу в Україні (у т.ч. стартап-компанії) від міжнародних фондів 
згідно програми «Horizon 2020», що є найбільшою в історії Європейського Союзу 
програмою з досліджень та інновацій з бюджетом близько 80 мільярдів євро, 
розрахованим на сім років (з 2014 по 2020 г.). Програма «Горизонт 2020» 
покликана сприяти збільшенню кількості інноваційних технологій, відкриттів та 
перспективних розробок шляхом їх комерціалізації [5]. 

Аналізуючи проблематику розвитку суб‘єктів малого та середнього бізнесу в 
Україні, стає зрозумілим, що забезпечення їх сталого зростання залежить у значній 
мірі від формування виваженої та дієвої державної політики в цій сфері. Саме тому 
основними перспективними напрямками державної політики щодо сприяння 
розвитку суб‘єктів малого та середнього підприємництва є наступні: оптимізація 
інструментів державної регуляторної політики в сфері розвитку малого та 
середнього підприємництва; розширення доступу до фінансових ресурсів, 
впровадження механізмів державної фінансової підтримки; забезпечення прозорого 
доступу до публічних замовлень; покращення доступу до процесів міжнародного 
трансферу технологій; забезпечення державної підтримки інноваційного розвитку 
суб‘єктів малого та середнього підприємництва; зменшення адміністративного та 
податкового тиску; організація безкоштовних консультативних послуг суб‘єктам 
малого та середнього бізнесу в питаннях юридичного супроводження; реалізація 
заходів щодо боротьби з корупцією в державних органах влади; створення 
сприятливих умов для розвитку сучасної інноваційної інфраструктури; 
забезпечення захисту національних компаній на міжнародному ринку; 
удосконалення процедури банкрутства та відновлення платоспроможності; 
формування передумов для розвитку підприємницької та бізнес-культури тощо. 

Література: 1 The Global Entrepreneurship & Development Index powered by 
GEDI [Electronic research]. - Access mode: http://ifuturo.org/documentacion/Global-
Entrepreneurship-Index-2016.pdf. 2 Статистична інформація [Електронний ресурс]: 
офіційний сайт Державної служби статистики України. - Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 3 Европейский Союз усиливает поддержку украинского 
малого и среднего бизнеса, предоставляя новое финансирование от Группы ЕИБ 
Ощадбанку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://news.finance.ua/ru/news/-/416723/evropejskij-soyuz-usilivaet-podderzhku-
ukrainskogo-malogo-i-srednego-biznesa-predostavlyaya-novoe-finansirovanie-ot-
gruppy-eib-oshhadbanku - Загл. с экрана. 4 Новый кредит: Всемирный банк дал 150 
млн долларов на развитие бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/100390. – Загл. с экрана. 5 Можливості участі в 
Рамковій програмі ЄС «Горизонт-2020» у 2016-2017 роках: інформаційні 
матеріали / Л.В. Радійчук, Н.І. Шульга. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2016. – 56 с. 
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Залізничний транспорт, що є складною соціально-економічною системою, 

функціонує та розвивається під впливом великої сукупності внутрішніх та 
зовнішніх чинників. Їх вплив, в більшості випадках, за останні роки мав 
негативний характер прояву. Так, наразі з кожним роком знижується рівень 
розвитку техніко-технологічної бази залізниць, якість транспортних послуг, а 
також конкурентоспроможність залізничного транспорту як на вітчизняному, так 
й на міжнародному ринках.  

Цьому є декілька причин, основними серед яких слід вважати 
неврахування під час стратегічного управління галуззю зміни тенденцій та 
імператив розвитку світової економіки, фаз техніко-технологічного розвитку 
залізничного транспорту світу, методів ведення конкурентної боротьби на 
міжнародному транспортному ринку, а також обмеженість ресурсного 
забезпечення та низький рівень консолідації і координації стратегічних дій на 
різних рівнях стратегічного управління залізничним транспортом України. 
Нерозуміння та несприйняття суті сучасних тенденцій розвитку економіки і 
стратегічного управління викривляє його базові положення під час впровадження 
в систему управління залізничним транспортом України, що відповідно, 
обумовлює недієвість одного з найефективніших світових методів управління 
галуззю. 

Зазначене зумовило необхідність наукового переосмислення і 
принципового оновлення домінуючої наразі концепції стратегічного управління 
залізничним транспортом, що уможливило подолання кризових явищ в галузі та 
забезпечило б випереджаючі темпи її розвитку. 

Сьогодні за рахунок трансформації імператив розвитку світової економіки 
та, відповідно, зміни фаз техніко-технологічного розвитку залізничної галузі 
виникли нові проблеми в процесі забезпечення ефективності і 
конкурентоспроможності світового залізничного транспорту, що в свою чергу 
обумовило трансформацію теоретичних положень стратегічного управління 
розвитком залізничного транспорту. Встановлено, що загалом теорія 
стратегічного управління в еволюції свого розвитку пройшла три ключові етапи:  

1) стратегічне управління на основі передбачення змін зовнішнього і 
внутрішнього середовищ (реінжиніринг та перепроектування бізнес-процесів; 
управління на основі ранжування стратегічних завдань; управління по слабким 
сигналам);  

2) стратегічне управління  на основі творчих інноваційних рішень 
(управління в реальному часі; управління мережевими організаційними 
структурами, що самоорганізуються; управління віртуальними корпораціями);  

3) стратегічне управління на основі високоінтелектуальних технологій 
(управління бізнесом в режимі онлайн; управління бізнес-процесами в умовах їх 
максимальної інтероперабельності; високоінтелектуальне управління бізнесом). 

Відповідно до цього обґрунтовано, що наразі стратегічне управління 
залізничним транспортом враховує всі релевантні умови зовнішнього середовища 
функціонування залізничного транспорту та наявний стан його виробничого 
потенціалу, базується на вирішальному значенні високоінтелектуального 
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потенціалу залізничної  галузі, що в сукупності забезпечує можливість 
максимально швидкого, гнучкого та ефективного досягнення встановлених 
стратегічних орієнтирів розвитку залізничного транспорту. 

Окреслення нових ланок стратегічного управління дозволило ґрунтовно 
підійти до питання визначення ключових деструктивних чинників стратегічного 
управління розвитком залізничного транспорту України, що унеможливлюють 
повноцінну реалізацію даного виду управління в галузі (низький рівень 
координації стратегічних дій на різних рівнях стратегічного управління 
залізничного транспорту України;  відсутність адаптованих до специфіки 
залізничного транспорту методів та інструментів обґрунтування стратегічних 
рішень; обмеженість ресурсного забезпечення стратегічного управління 
розвитком залізничного транспорту), а також визначити базові сутнісно-
предметні положення принципово нових концептуальних положень стратегічного 
управління розвитком залізничною галуззю.   

В основі яких доцільно встановити трирівневу систему стратегічного 
управління розвитком залізничного транспорту України. Державний рівень 
стратегічного управління розвитком залізничного транспорту України передбачає 
необхідність врахування стратегічних орієнтирів розвитку галузі в системі 
державних стратегій та програм; нормативно-правове закріплення  інструментів 
державного регулювання стратегічного розвитку залізничного транспорту; 
впровадження механізму державного стратегічного управління інвестиційними 
процесами на залізничному транспорті; розробку інструментарію державного 
управління та стимулювання розвитку міжнародного стратегічного 
співробітництва залізничного транспорту; розробку стратегічних державно-
цільових програм розвитку кадрового потенціалу відповідно до стратегічних 
потреб залізничного транспорту тощо. Міжгалузевий рівень стратегічного 
управління розвитком залізничного транспорту України охоплює аспекти 
розробка комплексної стратегії розвитку стратегічного бізнес-союзу за участю 
залізничного транспорту у т.ч.: створення міжгалузевих  програм розвитку 
кадрового потенціалу відповідно до стратегічних напрямків співробітництва; 
формування інституційного базису забезпечення стратегічного управління 
розвитком залізничного транспорту в контексті забезпечення міжгалузевої 
інтеграції; розробка Кодексу міжгалузевої стратегічної бізнес-співпраці за участю 
залізничного транспорту; побудова моделі інфраструктурної архітектоніки 
стратегічного бізнес-союзу за ініціації залізничного транспорту; формування 
інтелектуально-інформаційного середовища забезпечення міжгалузевої бізнес-
співпраці за участю залізничного транспорту тощо. Корпоративний рівень 
стратегічного управління розвитком залізничної галузі ґрунтується на 
необхідності формування моделі стратегічного управління розвитком 
залізничного транспорту, яка  дозволяє  враховувати стратегічні орієнтири 
розвитку на корпоративному рівні та визначає дієві напрямки їх реалізації на 
рівнях  бізнес-напрямків, адаптації інструментів обґрунтування стратегічних 
рішень до особливостей господарювання та розвитку залізничної галузі, а також 
розробці комплексної стратегії розвитку залізничного транспорту, у т.ч:  
формування  інвестиційної стратегії забезпечення розвитку залізничного 
транспорту; визначення ефективних  методів та моделей формування і реалізації 
стратегічного управління виробничим потенціалом залізничного транспорту; 
визначення дієвої підходу до стратегічного управління знаннями тощо. 
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ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ У 
БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ 

 
Канд. екон. наук Огородник В.В. 

Інститут банківських технологій та бізнесу  

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

Банки з державною участю мають важливе значення у соціально-
економічному розвитку держави. Саме тому важливим видається визначення 
причин, що обумовили неефективність діяльності даних фінансово-кредитних 
установ в інвестиційному процесі.  

В економічній теорії розглядаються два основних наукових підходи до 
проблеми ефективності державної власності у банківській системі [1], [2]. 
Перший підхід, що є більш раннім, називають теорія «розвитку» [1], [2] - 
обґрунтовує доцільність участі держави в капіталі банків у недостатньо 
розвинених фінансових ринках, оскільки це сприяє накопиченню капіталу, 
зростанню продуктивності та економічного розвитку. Відповідно до теорії 
«розвитку», контроль над банками дозволяє державі забезпечувати акумулювання 
заощаджень в економіці та їх використання для фінансування 
проектів, які визначені державою як пріоритетні. 

Другий підхід визначають як «політична» теорія [1], [2] - підтверджуючи 
факт переважання державних банків в найменш розвинених країнах, виходить з 
того, що в цьому випадку державні проекти витісняють приватні інвестиції, 
розподіл ресурсів політизується, а тому знижує економічну ефективність. 
Прихильники «політичної» теорії вважають, що державна власність в банках 
дозволяє уряду фінансувати неефективні економічно, але доцільні з політичної 
точки зору проекти. 

Варто відзначити, що сучасні напрацювання вчених з даної проблематики 
здебільшого доводять правоту другого підходу обґрунтовуючи негативний вплив 
державної власності у банківській системі на соціально-економічний розвиток 
країни. 

В контексті історичних передумов появи державної власності на банки 
вважаємо за доцільне розглянути напрацювання іноземних науковців Р. Ла Порта 
(La Porta), Ф. Лопез-де-Сіланез (López-de-Silanes) та А. Шлейфера (Shleifer) [1]. 
Вчені досліджували дані більше 90 країн світу (з 1960 до 1995 рр.) щодо наслідків 
державної власності у банківських системах країн світу та дійшли таких 
висновків: 

 державна частка власності у банківській системі є загальносвітовою 
практикою та є широко поширеною; 

 більш висока частка державної власності у банківській системі є 
характерною для країн з низьким рівнем доходів на душу населення, 
слаборозвиненою фінансово-кредитною системою, низьким рівнем захисту прав 
власності; 

 значна частка державної власності, у більш ранні періоди економічного 
розвитку, призводить до повільнішого розвитку фінансово-кредитної системи та 
соціально-економічного зростання країни в порівнянні з іншими країнами, де 
частка державної власності в банківській системі є незначною; 

 державна власність у банківській системі сприяє нижчому зростанню 
ВВП на душу населення та продуктивності факторів виробництва. 

Таким чином, Р. Ла Порта (La Porta), Ф. Лопез-де-Сіланез (López-de-
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Silanes) та А. Шлейфера (Shleifer) [1] доводять, що значна державна власність у 
банківській системі стримує фінансово-економічний розвиток економіки, 
політизує процес розподілу фінансових ресурсів та знижує його ефективність. 

На основі аналізу наукових праць вчених можемо виділити основні 
фактори, які, на нашу думку, обумовлюють неефективність діяльності банків з 
державною участю: 

 політизованість банків з державною участю, тобто, діяльність даних 
банків має великий ризик бути направленою на підтримку інтересів політичної 
еліти країни. На думку Кульпінської Л.К.: «контрольовані державою банки 
стають живильним  середовищем для корупції виборних і призначуваних 
чиновників, фінансових регулюючих органів і судів. Вони не тільки 
перешкоджають зростанню економіки, а й послаблюють основні політичні й 
бюрократичні інститутів, від яких залежить демократія та дотримання 
верховенства закону» [3]; 

 отримання прибутку для банків з державною участю не є основною 
метою їх діяльності, оскільки вони орієнтовані, здебільшого, на підтримку 
неефективних з комерційної точки зору галузей економіки та проектів, які мають 
важливе значення для держави. Як зазначає Дж. Капріо «контрольовані державою 
банки є «збитковими машинами», оскільки вони не орієнтовані на прибутковість, 
а швидше на користь для політиків від фінансування проектів» [4]. Враховуючи 
великий розмір збитків, банки з державною участю можуть становити загрозу для 
платоспроможності держави і ставати джерелом інфляційного фінансування 
дефіциту [3]. Для прикладу, в Україні упродовж 2008 – 2016 рр. АТ «Ощадбанк» 
та АТ «Укрексімбанк» – банківські установи, які створювалися саме як державні 
банки, отримали загалом 61,8 млрд. грн. у вигляді нового капіталу. Натомість, 
сукупні чисті збитки АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрексімбанк» лише за підсумками 
2015 року становили 26,4 млрд. грн. [5]; 

 менш ефективне корпоративне управління у банках з державною 
участю, у порівнянні з приватними банківськими установами. Так, Пелих С. та 
Аникєєв М. зазначають, що «менеджмент державних банків, як правило, має 
відносно менше стимулів до скорочення витрат та максимізації прибутку банку» 
[2]. 

Підсумовуючи проведене дослідження банків з державною участю в 
сучасній банківській системі вважаємо за доцільне зазначити характеристики, 
представлені у науковій праці Ейяті Едуардо Леві, Мікко Алехандро  та Паніца 
Уго [6], які впливають на успішність функціонування банків з державною участю, 
а саме: визначена мета та місія банку; постійна оцінка досягнення місії; структура 
управління банком. Саме тому і постає актуальне питання щодо вироблення 
механізму управління державними банками, що і стане подальшим дослідженням 
автора. 

Література: 1. La Porta, Rafael, Florencio Lopez-De-Silanes, and Andrei 
Shleifer. 2002. Government Ownership of Banks. The Journal of Finance 57, no. 1: 
265–301. Portico. doi:10.1111/1540-6261.00422. 2. Пелих С., Аникеев М. 
Приватизация государственных банков в условиях переходной экономики / С. 
Пелих, М. Аникеев // Банковский вестник. – 2008. - № 11. – с. 28-35. 3. 
Кульпінська Л.К. Стимулювання інвестиційного розвитку через трансформацію 
діяльності державних банків / Л.К. Кульпінська // Бізнес-інформ. – 2013. - № 12. – 
с. 297-301. 4. Caprio G. Macro Financial Determinants of the Great Financial Crisis: 
Implications for Financial Regulationю MRPA // Working Paper 26088. October 2010. 
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/26088/1/MPRA_paper_26088.pdf. 5. Основні показники 
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ 1 

 

Канд. екон. наук Омельяненко В.А. 
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

 

Сучaсні тенденції економічного pозвитку демонстpують, що пpaктикa 
стpaтегічного упpaвління економічними системaми pізних кpaїн зaзнaлa суттєвих 
змін. Глобaльні тpaнсфоpмaції та фундаментальні системні зміни спостеpігaються 
у всіх сфеpaх світогосподapського pозвитку. В умовaх фоpмувaння глобaльного 
інновaційного сеpедовищa та посилення конкуpенції між кpaїнaми світової 
економіки нa глобальних pинкaх високотехнологічних товapів особливого 
знaчення нaбувaє pозpобкa тa pеaлізaція інновaційних стpaтегій pозвитку 
нaціонaльних економік на засадах динамічної ефективності. 

Статичну та динамічну ефективність Долан і Ліндсей [7] визначають з 
точки зору наближеності до кривої виробничих можливостей та її зрушення 
вправо. До головних факторів динамічної ефективності вони відносять творчу 
енергію підприємництва, інновації і технологічні відкриття. Також у зв'язку з 
поняттям динамічної ефективності автори відзначають значну роль Й. Шумпетера 
і теоретиків австрійської школи в дослідженні даного питання. Крім того, вони 
оцінили втрати економіки США від падіння її статичної ефективності в період з 
1945 р. до наших днів становлять в середньому 2,5% ВВП. При цьому, Долан і 
Ліндсей відзначають, що ці втрати були компенсовані виграшем у динамічній 
продуктивності завдяки творчій і координуючій силі американського 
інноваційного підприємництва [2, с. 339-345]. 

Джеррі Елліг і Даніель Лін [1] описали такі основні параметри наукового 
визначення закону динамічної конкуренції:  

1) конкуренція за Шумпетером орієнтована не на ціну та випуск, а на нові 
продукти, нові технології, нові джерела поставок продукції та нові організаційні 
форми;  

2) еволюційна конкуренція визнає, що фірми формують способи 
виробництва та сукупність способів, що найкраще забезпечують розвиток і 
процвітання підприємства та відбираються в процесі конкуренції, який повинен 
протікати вільно (без втручання); 

3) з австрійської точки зору інформація в образах виробництва й 
споживчих перевагах не є повною; таким чином, конкуренція – це процес, за 
допомогою якого підприємства отримують нові ресурси та більш досконалі 
способи задовольняти клієнтів;  

4) підхід на основі залежності от попереднього розвитку опирається на ріст 
прибутки та мережевий ефект, визнаючи, що споживачі можуть «замкнуться» на 

                                                           
1 Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих на виконання науково-
дослідного проекту №0117U003855 «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для 
системного забезпечення національної безпеки України» (Наказ МОН України від 10 жовтня 2017 р. № 1366) 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/
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технічно відсталих варіантах продукції і що конкуренція часто формує такі види 
боротьби, при якій «переможець одержує все»;  

5) підхід, що спирається на ресурси, підкреслює наявність можливостей 
перетворювати ресурси в результат і, тим самим, підвищувати рентабельність. 

На онові вищевикладених положень в рамках досліджень динамічної 
ефективності економічний розвиток доцільно розглянути як комбінацію 
інтелектуальних, ресурсних та інституціональних змін системи. Ці зміни 
створюють умови для нагромадження кумулятивного потенціалу, здатного 
освоювати (створювати) новітні технології, створювати нові продукти, освоювати 
нові ринки, збільшуючи реальний продукт для споживання та забезпечуючи 
сприятливі умови для розвитку суспільства. 

При цьому маловивченими залишаються питання методології розробки 
цілеспрямованих зміни інституціональної структури як детермінанти системної 
цілісності економіки, вирішення проблеми оцінки взаємного впливу змін окремих 
економічних інститутів та аналізу динаміки інституціональної структури. 

Процеси глобалізації приводять до посилення конкуренції на світових 
ринках та диктують необхідність проведення відповідних інституціональних 
перетворень. Найбільш важливими складовими інституціонального середовища в 
рамках міжнародної стратегії є ті, які забезпечують середовище для стратегій – 

постіндустріальної та неоіндустріальної, тобто середовища (інститути 

інтелектуальної власності, венчурного капіталу, інноваційного маркетингу, 
програм, бізнес-моделей, ринку інновацій) просування фундаментальних 
практично орієнтованих досліджень у всіх галузях економіки. 

В дослідженні нами визначено, що формування на рівні держави інститутів 
національної інноваційної системи є одним з головних інструментів, що входять у 
комплекс перетворень з формування переваг динамічної ефективності на 
макрорівні.  

Проведений аналіз показав, що у промислово розвинених країнах 
національна інноваційна система, як правило, охоплює бізнес-інноваційні, 
телекомунікаційні і торговельні мережі, центри трансферу технологій, 
інноваційно-технологічні центри, технопарки, бізнес-інкубатори, фінансові 
структури, венчурні фонди та ряд інших елементів підсистеми. 

Таким чином, по мірі розвитку та ускладнення інноваційних процесів на 
національному та глобальному рівнях формуються глобальні інноваційні мережі, 
що визначають нові принципи побудови відносин між суб'єктами національної 
інноваційної системи, зокрема державою, наукою та бізнесом. Мережева модель 
інноваційного розвитку припускає багатовекторність потоків знань, низький 
рівень трансакційних витрат, цілеспрямоване об'єднання агентів для реалізації 
інноваційного проекту, зокрема на основі сучасних ІТ-рішень.  

Подальший розвиток інноваційних мереж забезпечується за рахунок 
формування точок росту нових перспективних інституційно-технологічних 
укладів, у які здійснюється поступовий «перелив» ресурсів економічної системи, 
зокрема й через міжгалузевий трансфер технологій та міжнародне 
співробітництво. В цьому контексті до основних характеристик інноваційних 
мереж відносять: високий ступінь координації інноваційного процесу, посилення 
ключових компетенцій учасників мережі, а також володіння загальними 
ресурсами, інвестиціями, каналами поширення знань та інновацій. 

Таким чином, поряд з наявністю економічних, історичних і технологічних 
передумов побудови успішно функціонуючих національних інноваційних систем 
найважливішим фактором, що визначає їх ефективність, варто вважати динамічні 
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переваги. Вони формуються через високу якість стратегії державного управління, 
у тому числі результативні заходи зовнішньоекономічної політики та стратегії 
розвитку національних інноваційних систем, результативність реалізації 
міжнародних інноваційних проектів тощо.  

Література: 1. Ellig J., Lin D. A Taxonomy of Dynamic Competition Theories‘ 
// Dynamic Competition and Public Policy – Technology, Innovation and Antitrust 

Issues‘. –  Cambridge University Press, 2011. – pp. 16–44. 2. Долан Э. Дж., Линдсей 
Д. Макроэкономика. – СПб.: АОЗТ «Литера плюс», 1994. 3. Omelyanenko, V. 
(2016). Innovation priorities optimization in the context of national technological 

security ensuring. Marketing and Management of Innovations, 4, 226–234. 

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ 
ГАЛУЗІ 

 

Студ. Орябинська В.А., канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
На сьогоднішній день єдиної універсальної методики, придатної для 

вирішення всього комплексу завдань, які ставляться до оцінювання та 
стимулювання персоналу, не існує. Поки нема загальноприйнятої методики ні в 
зарубіжній ні у вітчизняній практиці. Тому підприємства користуються типовими 
методиками і рекомендаціями або розробляють свою програму оцінювання 
персоналу. Удосконалюючи досвід вітчизняних і закордонних вчених автор 
пропонує розділити існуючи  методи оцінки в залежності від категорій 
працівників до яких ці методи оцінки застосовуються з урахуванням специфіки 
процесу виробництва будівельних підприємств: працівники основного 
виробництва; загальновиробничий персонал; адміністративний персонал; 
керівний персонал [3-9]. Кожну групу методів автор пропонує розділити на 
чотири  групи:  методи оцінки працівника; методи оцінки результатів 
діяльності працівника; змішані методи оцінки. 

І Методи оцінки працівників основного виробництва: 1) методи оцінки 
працівника:  метод оцінки потенціалу працівників (бригади); метод оцінки за 
рівнем освіти; метод оцінки за стажем роботи на підприємстві, загальним 
стажем роботи в будівельній галузі; метод анкет та порівняльних анкет; 
тестування; метод анкетування; описовий метод оцінки; метод класифікації; 2) 
методи оцінки результатів діяльності працівника:  метод порівняння з 
нормативами, еталонами; метод комітетів;  метод оцінки досягнення цілей; 
метод порівняння по парам; метод оцінки по вирішальній ситуації; 3) змішаних 
методів оцінки: рейтинг або метод порівняння; метод рейтингових поведінкових 
установок; метод шкали спостереження за поведінкою; 

ІІ Методи оцінки загально виробничого персоналу: 1) методи оцінки 
працівника:  метод оцінки потенціалу працівників; метод оцінки за рівнем 
освіти; метод оцінки за стажем роботи на підприємстві, загальним стажем 
роботи в будівельній галузі; описовий метод оцінки; метод анкет та 
порівняльних анкет; інтерв‘ю; метод незалежних судій; тестування; 2) методи 
оцінки результатів діяльності працівника: метод заданого розподілу метод 
оцінки по вирішальній ситуації; метод оцінки досягнення цілей; 3) змішаних 
методів оцінки:  рейтинг або метод порівняння; метод рейтингових 
поведінкових установок; метод «360 градусів оцінки»; методи центрів оцінки; 
метод оцінки на основі моделей компетентності. 
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ІІІ Методи оцінки адміністративного персоналу: 1) методи оцінки 
працівника: метод оцінки за рівнем освіти; метод оцінки за стажем роботи на 
підприємстві, загальним стажем роботи в будівельній галузі; метод 
анкетування; метод класифікації; метод анкет та порівняльних анкет; інтерв‘ю; 
метод незалежних судій; тестування; 2) методи оцінки результатів діяльності 
працівника:  метод заданого розподілу; метод комітетів; метод оцінки 
досягнення цілей; 3) змішаних методів оцінки:  рейтинг або метод порівняння; 
метод рейтингових поведінкових установок;  метод «360 градусів оцінки»; методи 
центрів оцінки.  

ІУ Методи оцінки керівного персоналу: 1) методи оцінки працівника:  
метод оцінки за стажем роботи на підприємстві, загальним стажем роботи в 
будівельній галузі;  інтерв‘ю; метод незалежних судій; тестування; 2) методи 
оцінки результатів діяльності працівника: метод оцінки по вирішальній 
ситуації; метод комітетів; метод оцінки досягнення цілей; 3) змішаних методів 
оцінки: метод рейтингових поведінкових установок;  метод шкали спостереження 
за поведінкою; метод «360 градусів оцінки»; методи центрів оцінки; метод 
ділових ігор; метод оцінки на основі моделей компетентності. 

Для того, щоб проаналізувати які саме методи застосовуються на 
підприємствах будівельної галузі на практиці,  автором було проведене  
комплексне спостереження (на основі даних викладених на сайтах будівельних 
компаній) для цього обрані будівельні підприємства за трьома напрямками їх 
видів діяльності: підприємства, що виконують будівельно-монтажні роботи; 
підприємства, що здійснюють вимірювальні геодезичні роботи; підприємства, 
що оказують проектні та дослідницькі роботи. Аналітичні дослідження 
підприємств різних направленостей будівельної галузі дозволили охопити різні 
підходи, щодо оцінки праці та подальшого стимулювання праці.  

Підприємства обмежуються при оцінці та стимулюванні працівників 
старими методами, або використовує рекомендації Держбуду  які призначені 
більше для здійснення соціального захисту працівників ніж для підвищення 
ефективності роботи підприємства. Проаналізований стан оцінки праці на 
підприємстві дозволив виділити 15 провідних підприємств Харківського регіону 
та проведено ретельний аналіз їх господарської діяльності (в тому разі і стану 
оцінки та оплати праці).  Виявлено, що велика кількість підприємств користується 
обмеженою кількістю розрядів, системами стимулювання, що не враховують 
потреби працівника. Єдиної методології оцінки та оплати праці на будівельних 
підприємствах не виявлено.  

Що говорить про необхідність продовження досліджень за даною темою. 
 

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО В 
РОБОТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Студ. Орябинська В.А., канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Науково-технологічний прогрес  за своїм визначенням — це розширення 

можливостей більш ощадливого використання природно-ресурсного потенціалу і 
його відтворення, екологізації суспільного виробництва та всієї людської 
життєдіяльності, а дослідне виробництво та науково-технологічні підходи в 
роботі комунальних підприємств – це спосіб найбільшого та безпечного 
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використання можливостей потенціалу країни та суспільства в цілому саме 
комунальними підприємствами.  

Першим підходом слід визнати вдосконалення виробничої потужності та 
підтримання життєздатності системи комунального підприємства. Недосконалий 
характер діяльності природних монополій обумовлює необхідність їх 
регулювання з боку держави. Зокрема, зважаючи на соціальну значущість 
комунальних послуг, найбільша увага приділяється регулюванню цін, що звісно 
не вирішує усіх проблем. З природних причин підприємства водопровідно-
каналізаційного господарства не вільні у виборі свого місцеперебування, а їх 
діяльність носить локальний характер у межах певного населеного пункту. Це 
означає, що такі підприємства вимушені діяти в економічних умовах. 
Особливістю таких підприємств є те, що система водопостачання має єдину 
мережу комунікацій, а окремі виробництва тісно пов‘язані поміж собою. 
Географічні та кліматичні умови спроможні здійснювати вплив на характер 
експлуатації мереж, їх зношення, а також інші технічні та технологічні аспекти 
виробничої діяльності. Згадані фактори є природними та зовнішніми до діючого 
виробництва, які впливають на економічний стан підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства. Насамперед це стосується того, що системи 
водопостачання та водовідведення потребують значних капітальних вкладень в 
період їх освоєння. А рівень економічних витрат в значній мірі залежить від 
вартості факторів виробництва в регіонах його розміщення. Таким чином, 
зовнішні фактори є визначальними і власне кажучи саме вони привели до 
формування єдиного виробничого організму, який надає послуги майже всім 
споживачам в регіоні, тобто є природним монополістом. З точки зору здійснення 
виробничої діяльності слід мати на увазі, що однією з особливостей 
функціонування таких підприємств є визначення виробничої потужності за 
потужністю ведучих виробничих ланцюгів. Тому окремі проблеми на однієї з 
виробничих ділянок завжди стримують ефективне використання системи у 
цілому. З цієї причини у сфері водопостачання та водовідведення, незалежно від 
протяжності мереж і та розташування у адміністративних границях населених 
пунктів споруд, найголовнішим завданням є підтримання життєздатності єдиного 
організму –системи.  

Виходячи з цього, з нашої точки зору, будь-яке організаційне ділення 
таких господарюючих суб‘єктів призводить лише до порушень технологічних 
процесів та зниженню ефективності їхньої роботи. 

Другим підходом слід вважати антимонополію та нову експлуатацію 

систем за відповідних інституціональних умов. Для ефективного впровадження 
залучення приватного сектору до комунального сектору міських господарств 
лише бажання органів місцевого самоврядування недостатньо. Для цього 
необхідною є також наявність компаній, здатних здійснювати експлуатацію 
систем та які повинні мати зацікавленість у такій діяльності. Безумовно, що 
найважливішим питанням у цьому сенсі є наявність відповідних 
інституціональних умов. Але також необхідно враховувати і економічні 
характеристики галузі. Наприклад, якщо доходи населення дозволяють 
встановлювати тарифи, достатні для самоокупності комунальної служби, 
адекватним вирішенням проблеми може бути концесія підприємства, при цьому 
немає необхідності отримання фінансових ресурсів з бюджетів. Якщо ж влада 
зацікавлена у контролі за тарифами та вносить фінансові ресурси, задовільним 
рішенням може стати договір управління з розподілом прибутку. 
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Третій підхід визначає покращення інвестиційної привабливості 
комунального підприємства. Стан, який має країна на даний момент - це великі 
обсяги капітальних вкладень, тривалий термін окупності, великі технічні, 
економічні та політичні ризики, тривалий термін амортизації основних засобів, 
велике навантаження на природне середовище, велика кількість органів 
регулювання, інше. Оскільки монопольне положення здатне приносити великі 
прибутки, якщо це дозволяє інституціональне середовище, то можливим є 
проведення торгів за франшизу, основаної на організаційному виділенні самої 
інфраструктурної мережі від операції по її експлуатації. Тобто за цією моделлю 
пропонується виставляти на торги ексклюзивне право на експлуатацію. [2]  

З викладеного можна зробити висновок, що в ідеалі проведення конкурсів 
на право входження на ринки комунальних послуг дозволяє забезпечити 
конкурентну боротьбу, а сама франшиза є гарним замінником державному 
регулюванню природної монополії. Проте на практиці це не завжди так. Отже, так 
чи інакше, регулюючи впливи з боку держави є необхідними, а залежно від форми 
залучення приватного сектору ступінь цих впливів є різною. Це потребує 
вдосконалення механізмів залучення приватних операторів та контролю за їхньою 
роботою. 

Література: 1. Базилевич В., Филюк Г. – Роздержавлення природних 
монопольних структур в Україні // Економіка України. – 2002. - № 3. – С. 35-42. 2. 
Кокорев В. Институциональная реформа в сфере инфраструктуры в условиях 
естественной монополии // Вопросы экономики.–2008. - №4.– С.115 – 133. 3. 
Чернышов Л.Н. Ценовая и тарифная политика в жилищно-комунальном 
хозяйстве. Научн. Ред. – акад. Е.В. Басин. – М.: Книжный мир, 2008. – 248с. 

 
КРЕАТИВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  

Студ. Орябинська В.А., канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Для успішного адаптування до динамічних змін зовнішнього середовища 

сучасні комунальні підприємства постійно здійснюють інноваційні процеси, 
спрямовані на задоволення нових потреб споживачів та підвищення конкурентних 
переваг продукції чи послуг. 

В свою чергу креативні дії і їх продукти можуть бути безмежно 
різноманітними: нові види праці, нові наукові теорії і концепції, нові види 
устаткування, оригінальні управлінські рішення тощо.  

Необхідністю для управлінців будь-якого рангу стає здатність до 
переосмислення сьогодення і визначення перспектив майбутнього. Досягти цього 
неможливо без творчості, без розвитку і застосування креативних управлінських 
технологій при формуванні та реалізації стратегії розвитку комунального 
підприємства. Ключовими питаннями досягнення конкурентоспроможності 
продукції комунального підприємства через створення ефективної системи 
креативного менеджменту є постійне прагнення до підвищення активності 
креативних працівників підприємства  та узгодження дій з впровадження та 
розвитку креативної діяльності на підприємстві з діючою системою стратегічного 
управління підприємства, його стратегією розвитку. Постає питання визначення 
певних стратегічних орієнтирів, спільних для стратегічного управління та системи 
креативного розвитку. Саме до розвитку, покращення цих орієнтирів має 
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докладатись максимум зусиль при застосуванні креативних технологій на 
підприємстві, при створенні та втіленні на практиці креативних ідей [3]. 

З позиції системного підходу це передбачає синтез аналітичних складових, 
на підставі аналізу яких і можливе виділення стратегічних орієнтирів. Для 
інноваційного розвитку комунальних підприємств актуальною є стратегія 
нарощування потенціалу, у рамках якої на підставі використання і нарощування 
власного інноваційного потенціалу досягаються позитивні результати розвитку – 
перехід до інтенсивного розвитку та, надалі, еволюційний перехід до 
інноваційного розвитку. Корпоративна стратегія нарощування інноваційного 
потенціалу є стратегічно-орієнтованою системою взаємозалежних 
функціональних стратегій. Вибір функціональних підстратегій здійснюється 
шляхом приведення у відповідність поставлених стратегічних цілей і виділених 
стратегічних орієнтирів методом попарних порівнянь. У рамках кожної 
функціональної складової розробляються операційні стратегії, які є організаційно-
економічними механізмами реалізації функціональних стратегій [1]. 

Для комунальних підприємств країни характерним є екстенсивний 
характер стратегічного розвитку, проте є деякі передумови для інтенсифікації 
розвитку, зокрема, якщо підприємства забезпечать у стратегічному плані хоча б 
одну з умов: 

1) або пріоритетність зниження витрат; 
2) або доведення рівня витрат на збут до рівня витрат виробництва; 
3) або значно підвищать рівень розумової праці; 
4) або системно підійдуть до реорганізації виробництва, то 

підприємства можуть отримати базу для інтенсифікації розвитку. 
Перехід до інтенсивного розвитку підприємств в сучасній практиці 

пов‘язується з оптимізацією системи управління витратами підприємства. Що 
стосується застосування креативних технологій як інструменту оптимізації витрат 
підприємства:  

1. Оптимізація витратоутворюючих чинників, якими є чинники, що 
характеризують креативні технології на комунальних підприємствах та 
порівнюються з показниками діяльності організації (якщо стан креативної 
діяльності в напрямку оптимізації витрат покращується – мета застосування 
креативних технологій досягається) та структурні, які не порівнюються 
пропорційно з показниками діяльності та значною мірою визначаються 
організаційною структурою підприємства (поліпшення оргструктури, що веде до 
оптимізації витрат має бути орієнтиром для застосування креативних технологій 
за цим напрямком). Передбачається розробка нових організаційних структур 
комунальних підприємств в умовах оптимізації систем управління витратами. 

2. Оптимізація шляхом використання креативних технологій ланцюжка 
цінностей, що полягає: 

- в обліку витратоутворюючих механізмів по усьому ланцюжку цінностей 
підприємства; 

- в аналізі різних етапів загального ланцюжка цінностей, частиною якого є 
організація; 

- в аналізі повного ланцюжка цінностей усередині самої організації. 
3. Оптимізація стратегічного позиціонування, що передбачає включення в 

сферу обліку і аналізу витрат інформації про стратегічний розвиток організації і 
економіки в цілому, створення базових стратегічних установок: 

- лідерство по витратах; 
- диференціація продукції. [2] 
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На основі креативних технологій передбачається досягнення 
конкурентоспроможності шляхом оптимізації витрат та диференціації продукції 
комунальних підприємств. 

Література: 1. Креативные технологии управления проектами и 
программами: Монография.//Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко 
В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. - К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с. 
2. Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організації: монографія - К.: 
КНТЕУ, 2004 – 344с. 3. Касьян З.Е. Аналіз та формування складових інноваційної 
активності підприємств легкої промисловості / З.Е. Касьян // Вісник КНУТД. 
2012. № 2. С. 168–172. 

 

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Асп. Остапюк Б.Б. 
Український державний університет залізничного транспорту 

 

В умовах виходу країни із світової економічної кризи залізничний 
транспорту має багато проблем, такі як високий рівень економічної та політичної 
нестабільності в державі; активізація процесів реформування залізничного 
транспорту, тому потребує їх вирішення з метою утримання позитивної динаміки 
зростання рентабельності галузі та конкурентних позицій в умовах мінливої 
кон‘юнктури світового ринку. 

З усієї різноманітності підходів до визначення сутності поняття 
«конкурентоспроможність» жодний з них, на нашу думку,  в повному обсязі не 
відображає специфічної особливості конкурентоспроможності залізничного 
транспорту, яка залежить від: наявності конкурентоспроможних послуг (вантажні 
та пасажирські перевезення), конкурентоспроможності логістичної та залізничної 
інфраструктури (якщо розглядається конкурентна боротьба за обсяги транзитних 
перевезень та залучення товарних потоків з інших видів транспорту). Також варто 
говорити і про створення конкурентних переваг, які можуть дати стійкі позиції 
залізничному транспорту на ринку перевезень. 

Факторами конкурентоспроможності вантажних перевезень є:  
1) надійність - відсутність непередбачених недопустимих змін якості  в 

процесі надання послуги;  
2) гнучкість – можливість швидко задовольняти потреби 

вантажовласників, пропонуючи різні системи доставки вантажів (юнімодальні, 
мультимодальні, інтермодальні);  

3) продуктивність – можливість перевезення максимального обсягу 
вантажу одиницею рухомого складу, здійснення комплектації вантажів для більш 
повного використання обсягу одиниці рухомого складу;  

4) швидкість – спроможність долати великі відстані за менший проміжок 
часу;  

5) вартість – спроможність надавати високоякісні послуги за прийнятною 
ціною;  

6) технічна відповідність – відповідність технічних характеристик 
рухомого складу умовам, що визначені в угоді про перевезення;  

7) збереженість - можливість зберігати значення показників 
безвідмовності, довговічності і ремонтопридатності вантажів протягом і після 
транспортування; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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8) сумісність з іншими системами – здатність залізничного транспорту та 
інфраструктури забезпечити безпечний і безперервний рух вантажних поїздів в 
міжнародному сполучені із визначеним рівнем робочих характеристик, що 
базується на всіх регуляторних, технічних і експлуатаційних умовах;  

9) ритмічність і регулярність – спроможність забезпечити постійні обсяги 
перевезень на протязі усього року, за будь-яких природних умов, відповідно до 
встановленого планового рівня;  

10) інформативність – забезпечення вантажовласників інформаційною 
підтримкою щодо стану, ходу переміщення вантажів; 

11) комплексність – надання переліку додаткових послуг, що підвищує 
зручність користування послугами залізничного транспорту. 

Факторами конкурентоспроможності пасажирських перевезень є:  
1) безпека - безпечне переміщення пасажирів, що гарантує збереженість 

здоров‘я пасажирів та їх вантажу;  
2) комфортність – можливість отримання пасажирами умов, які 

задовольняють їх вимогам щодо перевезення;  
3) швидкість – можливість переміщення пасажирів на далекі відстані за 

якнайбільш короткий проміжок часу;  
4) вартість – спроможність надавати високоякісні послуги за прийнятною 

ціною, яка конкурентна з ціною перевезень іншими видами транспорту;  
5) комплексність обслуговування – можливість надання пасажирам 

додаткових послуг, що економлять час та кошти на їхній пошук та здійснення;  
6) інформативність – забезпечення пасажирів додатковою інформацією, 

щодо зручності, якості залізничних перевезень, що схиляє потенційних 
споживачів послуг залізничного транспорту на його бік та створює відчуття 
турботи про пасажира. 

Особливості конкурентоспроможності вантажних перевезень встановлено:  
- інтермодальність – сумісність залізничних систем з іншими видами 

транспорту;  
- інтеропераційність – експлуатаційна та технічна інтеграція 

залізничної системи;  
- адаптивність – напрямки розвитку залізничного транспорту 

визначаються з урахуванням можливих змін зовнішнього середовища, які можуть 
обумовити коректування цілей, пріоритетів та механізмів їх реалізації;  

- інноваційність - спрямованість на необхідність постійного 
застосування технічних, технологічних, організаційних інновацій з метою 
підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту. 

Особливості конкурентоспроможності пасажирських перевезень 
встановлено:  

- адаптивність – необхідність постійного врахування інтересів та 
вимог пасажирів щодо комфортності, швидкості, безпеки, вартості перевезень, що 
забезпечує збереження кількості пасажирів, що користується послугами 

залізничного транспорту;  
- швидкість – збільшення швидкості залізничних пасажирських 

перевезень за рахунок введення швидкісного пасажирського руху (перспективний 
напрямок), що сприятиме перерозподілу пасажиропотоку на користь залізничного 
транспорту, що супроводжується високою надійністю, екологічністю, високим 
рівнем безпеки;  

- інноваційність – застосування інновацій у вирішенні питань 
збільшення якості пасажирських перевезень. 
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Наявність значної кількості факторів конкурентоспроможності 
залізничного транспорту зумовлює потребу в їх групуванні. Така необхідність 
пояснюється різним впливом факторів: одні з них сприяють розвитку, а інші – 

ускладнюють його.  
Отже, до конкурентоспроможності залізничного транспорту необхідно 

підходити як до складної категорії, що крізь призму специфічних властивостей 
залізничного транспорту розглядається на рівні внутрішніх та зовнішніх 
перевезень, безпосередньо залежить від конкурентоспроможності вантажних та 
пасажирських перевезень та характеризується здатністю залізничного транспорту 
зберігати стійке положення на ринку перевезень. 

На думку автора, конкурентоспроможність залізничного транспорту 
залежить від: наявності конкурентоспроможних послуг (вантажні та пасажирські 
перевезення), конкурентоспроможності логістичної та залізничної інфраструктури 
(якщо розглядається конкурентна боротьба за обсяги транзитних перевезень та 
залучення товарних потоків з інших видів транспорту). 

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК СКЛАДОВА 
КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 

 

Канд. екон. наук, ст. викл. Остапюк Б.Я.  
Український державний університет залізничного транспорту 

 

Пошук шляхів активізації соціальної політики, якнайшвидшого вирішення 
її основоположних завдань, збалансованості розвитку виробничої і соціальної 
інфраструктури призвів до логічного висновку про доцільність підвищення 
соціальної відповідальності бізнесу і розвитку корпоративних відносин. 

Концептуальні засади соціальної відповідальності почали формуватися на 
Заході ще на початку ХХ століття. Проте, серед вчених, підприємців, чиновників, 
представників громадськості не припиняються дискусії щодо ролі бізнесу в 
соціально-економічному розвитку.  

Що стосується України, до 2005 р. питання соціальної  відповідальності 
бізнесу посідало в економічній політиці країни другорядне місце. Не приділялося 
йому належної уваги і в науковій літературі. Практичні кроки по «соціалізації» 
підприємств носили несистемний, суперечливий характер, а інколи мали прямо 
протилежний напрям. Достатньо назвати заходи щодо скорочення і передачі в 
комунальну власність або власність місцевих органів об'єктів соціальної 
інфраструктури промислових підприємств з метою підвищення 
конкурентоздатності останніх. Загальний рівень розвитку соціальної 
інфраструктури фактично знаходився і залишається в стані стагнації. 

Необхідність розробки концептуальних основ і стратегії нового підходу, 
що доповнює державну соціальну політику, передбачає активне й у різних 
аспектах висвітлення проблеми надання корпоративному управлінню в Україні 
соціальної спрямованості. Соціальна відповідальність  є багатовекторною, 
включає в себе відповідальність роботодавця перед своїми працівниками, 
підприємств - перед партнерами, місцевим населенням і суспільством у цілому. 

Соціальна відповідальність бізнесу передбачає рівень розвитку 
підприємства, достатнього для її здійснення як у межах вимог, встановлених 
законодавством, так і понад ними. У такому розумінні відповідальність - це не 
тільки категорія права й етики, але й економіки. У сучасних теоретичних 
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дослідженнях із проблем соціальної відповідальності ця категорія 
характеризується за чотирма функціональними ознаками.  

По-перше, в межах законодавства будь-які дії вважаються соціально 
відповідальними, якщо вони не порушують правові норми. Прихильники 
правового підходу переконані у виключно економічній ролі бізнесу в розвитку 
країни, функції якого полягають у забезпеченні прибутковості підприємницької 
діяльності і дотриманні податкової дисципліни. Отже, соціальна відповідальність 
перекладається на державні органи, що звільняє представників бізнесу від 
етичних зобов'язань. Таким чином, соціальну відповідальність бізнесу 
передбачається здійснювати через податковий механізм, у результаті чого вона 
виступає у формі юридичної відповідальності й обмежується її межами. 

По-друге, допускається діяльність, що призводить до максимального 
прибутку, навіть якщо доводиться відступати від законодавчих розпоряджень. 
Пріоритетом корпоративного управління є інтереси роботодавця, а соціальні -

супутниковим наслідком. У цьому випадку соціальна відповідальність 
ототожнюється з професійною відповідальністю.Таким чином, існуючі в даний 
час проблеми у сфері ціноутворення знижують як ефективність діяльності 
підприємств у цілому, так і дієвість цінової політики підприємств зокрема. Це, у 
свою чергу, обумовлює необхідність пошуку й утвердження нового підходу до 
процесу формування цінової політики підприємств, підвищення значущості ціни 
як елемента комплексу маркетингу, який є єдиним інструментом маркетинг-мікс, 
що належить до доходу, а не до витрат. 

По-третє, визнається соціальна відповідальність бізнесу, але як захід, 
завдяки якому досягаються корпоративні цілі діяльності. Прихильники такого 
трактування розглядають соціальну відповідальність як специфічний елемент 
економічної відповідальності. 

По-четверте, морально відповідальним бізнес може бути тоді, коли 
орієнтується на поєднання економічних інтересів підприємців і соціальних потреб 
працівників. Така позиція розглядає соціальну відповідальність бізнесу як 
морально-етичну відповідальність . 

Головні новації при декларуванні сильної соціальної політики полягають у 
встановленні і розвитку в умовах ринку ролевих функцій підприємств у 
покращенні діяльності соціальної інфраструктури, в соціальному захисті 
громадян [21]. 

Виходячи з проведеного теоретичного дослідження і враховуючи той факт, 
що в українському законодавстві поки немає точного визначення поняття 
соціальної відповідальності бізнесу ми розробили власне трактування даної 
концепції. 

Соціальна відповідальність бізнесу - це добровільний внесок бізнесу в 
розвиток суспільства в соціальній, економічній та екологічній сферах, пов'язаний 
безпосередньо з основною діяльністю компанії і виходить за рамки визначеного 
законом мінімуму . Основними принципами, на основі яких формується соціальна 
відповідальність, є добровільність, спрямованість позавиробничих заходів на 
вирішення проблем в різних сферах життєдіяльності суспільства, спряженість 
заходів з основною діяльністю компанії і більший у порівнянні з чинним 
законодавством спектр соціально відповідальної діяльності. 

Варто зазначити, що при впровадженні політики соціальної 
відповідальності деякі малі підприємці приходять в замішання, коли вперше 
чують про соціальний бізнес, та найчастіше його прирівнюють до соціального 
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підприємництва. Основною причиною такої ситуації в Україні є відсутність у 
малих підприємців елементарних навичок ведення цивілізованого бізнесу. 

 

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ 
В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  
 

Асп. Островерх Г. Є. 
Український державний університет залізничного траспорту 

 

ПАТ «Укрзалізниця» в останні роки на тлі реформаційних змін  втратила 
конкурентні позиції на транспортному ринку. Нестача фінансових ресурсів, 
старіння основних фондів, низька інвестиційна привабливість  всі ці фактори  
стали наслідком значного невдоволення споживачів які користуются  послугами  
залізничного транспорту та здорожчення тарифної вартості і погірщення якості 
послуг. Саме тому, актуальним є завдання управління економічним розвитком 
ПАТ «Українська залізниця», за допомогою моделюванн та прогнозування 
сценаріїв.  

Доцільно буде запропонувати сценарії розвитку системи управління 
підприємствами залізничного транспорту з використанням видів управлінських 
інновацій , що буде враховувати їх  рівень сприйняття та адаптивну гнучкість, до 
зовнішнього мінливого середовища. 

Моделювання сценарії господарської діяльності підприємств залізничного 
транспорту як об'єкта дослідження передбачає розробку певних економіко-
математичних моделей для найбільш повного і достовірного відображення 
процесу функціонування як суб'єкта господарювання в цілому, так і окремих його 
структурних підрозділів. Щодо системи управління підприємством, то реалізація 
найважливіших її функцій може бути формалізована через показники планування, 
нормування, обліку, контролю та економічного аналізу ресурсів (трудових, 
матеріальних, засобів виробництва), які споживаються, для одержання певних 
фінансових результатів. У свою чергу, загальна модель реалізації функціональної 
підсистеми економічного аналізу полягає в перетворенні економічної інформації в 
аналітичну, яка має бути використана для прийняття відповідних науково 
обґрунтованих управлінських рішень.  

Процес такого роду перетворення передбачає розв'язання комплексу 
стандартних аналітичних завдань за певними аспектами економічної діяльності: 
характер використання виробничих ресурсів, собівартість товарної продукції, 
фінансовий стан підприємства. 

Моделювання сценаріїв  управління розвитком залізничного транспорту 
відповідає цінностям, цілям і пріоритетам розвитку  на залізничному транспорті  
та має переваги перед формальними методами, що використовуються сьогодні. 
Основними перевагами таких методів є наступні: 

1) ефективність в умовах підвищення невизначеності зовнішнього 
середовища; 

2) раннє попередження про можливі зміни зовнішнього середовища; 
3) виявлення, аналіз і використання нових можливостей розвитку; 
4) зниження невизначеності майбутнього зовнішнього середовища. 
Однак, у сучасних умовах формування моделювання сценаріїв управління 

економічного розвитку залізничного транспорту, буде мати певні складнощі, 
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пов‘язані як методологічними проблемами, так й з проблемами його практичного 
впровадження, а саме: 

1) відсутність розроблених принципів, логіки, методики і технології 
планування на залізничному транспорті; 

2) складність розробки достовірних сценаріїв майбутнього; 
3) відсутність досвіду розробки і використання сценаріїв економічного 

розвитку; 
4) необхідність постійного моніторингу зовнішнього середовища; 
5) необхідність зміни елементів системи управління. 

В той же час, застосування моделювання сценаріїв на залізничному 
транспорті дозволить не тільки визначати можливі характеристики, але і виділяти 
чинники, які впливатимуть на різні аспекти організаційно-методичного 
забезпечення на залізничному транспорті, а також на проблеми,що виникають  і 
потенційні можливості, що в умовах підвищення нестаціонарності зовнішнього і 
внутрішнього середовища є дуже актуальним.  

Моделювання сценаріїв на пвдприємствах залізничного транспорту може 
представляти собою циклічний процес: за першим чотирьохетапним циклом може 
настати другий, третій тощо. При цьому знання про досліджуваний об‘єкт 
розширюються та уточнюються, а вихідна модель поступово вдосконалюється. 
Недоліки, які виявляються після першого циклу моделювання, що зумовлені, 
наприклад, недостатнім вивченням об‘єкта й помилками в побудові моделі 
управління, можна виправити в наступних циклах. У методології моделювання, 
таким чином, закладені можливості саморозвитку. 

Підводячи підсумок доцільно сказати, що моделювання сценаріїв повинно 
мати декілька рівнів реалізації та включати сукупність механізмів, які за 
допомогою сучасних методів управління економічним розвитком, призведуть до 
покращення роботи всього залізничного транспорту, покращить його економічну 
та інноваційну привабливість. 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ СИСТЕМИ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ 

 
Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А.А., студ. Орябинська В.А., 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

студ. Пакуліна Г.С. 
Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 

 
Підвищення ефективності та відкритості системи публічного управління 

територією є актуальною проблемою економічної науки. У процесі формування 
систем публічного управління (СПУ) територією, незважаючи на динамічний 
розвиток нормативно-правової бази, виявляються проблеми теоретико-
методичного характеру. Відсутні концепції формування ефективної і відкритої 
СПУ соціально-економічним розвитком території (СЕРТ), науково обґрунтовані 
механізми прийняття управлінських рішень в області: визначення потреби в 
публічних послугах і оцінки їх якості, взаємодії органів ДМУ, населення та інших 
зацікавлених сторін. Потребує вдосконалення організаційно-методичний 
інструментарій моніторингу та оцінки відкритості і ефективності діяльності 
органів ДМУ, програм СЕР, якості публічних послуг, виконання публічних 
функцій та ін. [1, с. 78]. Таким чином, розробка методичних підходів до 
формування територіальної системи публічного управління (ТСПУ) 
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представляється нам вкрай актуальною. Сучасні підходи до управління соціально-
економічними системами на макрорівні базуються на концептуальній моделі 
взаємодії бізнесу, суспільства (населення) і держави, ефективне функціонування 
якої забезпечує підвищення якості життя населення України. Категорія «якість 
життя» відображає ті суттєві обставини життя населення, які визначають ступінь 
гідності та свободи особистості кожної людини. Ґрунтуючись на систематизації 
різних підходів до категорій «державне (муніципальне) управління», «публічне 
управління» та ін., ми виявили, що держава виступає як посередник між 
суспільством і його індивідами, тобто члени суспільства є не тільки платниками 
податків, виборцями і споживачами публічних послуг, але індивідами, які несуть 
певну відповідальність за вироблення державної (муніципальної) політики і 
ефективність механізмів її реалізації. В рамках механізму реалізації стратегії 
довгострокового СЕР України, СПУ трансформується в ТСПУ, що забезпечує 
облік унікальних потреб і потреб населення, зумовлених специфікою розвитку 
території. Розроблений автором методологічний підхід до формування ТСПУ на 
рівні регіону України представлений в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Основні елементи формування територіальної системи 

публічного управління (фрагмент) 
Елементи Зміст 

Мета Підвищення якості життя, забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх 
потреб та досягнення суспільної злагоди в короткостроковій і довгостроковій 
перспективі, що базується на активній участі населення в процесах публічного 
управління  

Парадигма 
управління 

Розвиток взаємодії бізнесу, суспільства і держави з метою підвищення якості 
життя населення України 

Специфіка 
територіального 
середовища 

Роль території і її геополітичне значення в структурі національної економіки. 
Відносини органів ДМУ з господарюючими суб'єктами. Рівень громадянської 
активності населення. Інші 

Об'єкт 
управління 

Процеси СЕРТ. Процеси надання публічних послуг, виконання державних 
функцій. Процеси взаємодії із зацікавленими сторонами 

Керуюча 
система 

Органи державної влади (ОДВ) і місцевого самоврядування (ОМС), населення 
(громадяни, громадські організації та об'єднання), ін. Зацікавлені сторони 

Принципи 
функціонування 

Узгоджена взаємодія громадян. Управління взаємодією з зацікавленими 
сторонами. Транспарентність. Відкритість і комунікативність. Соціальна 
відповідальність бізнесу, суспільства, держави. Ефективність і результативність 
функціонування ТСПУ. Інші 

Ключові 
процеси 

Розробка і реалізація сценаріїв розвитку, прогнозів, концепції довгострокового 
СЕР регіонів України, комплексних програм, планів у рамках державних 
пріоритетів і цільових програм. Управління процесами взаємодії зацікавлених 
сторін. Моніторинг якості та відкритості публічних послуг і функцій. Інші 

Методи 
управління 

Вивчення і визначення потреб і потреб громадян та суспільства в цілому. 
Програмно-цільовий метод. Методи інфокомунікаційної взаємодії. Експертні 
методи (опитування громадської думки, публічні слухання, накази виборців, 
ін.). Інші 

Обмеження Цільові пріоритети державної соціально-економічної політики. Граничні обсяги 
надання публічних послуг, обумовлені інституціональним середовищем, рівнем 
СЕРТ. Якість нормативно-правової бази процесу публічного управління. Інші.  
Комплекс показників компетенції (здатності суб'єкта до управління ключовими 
процесами). 

Основні 
показники 

Комплекс показників діагностики процесу в системі раннього попередження 
негативних тенденцій в процесі публічного управління. 
Комплекс оціночних, результуючих показників. 
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Під публічним управлінням ми розуміємо діяльність органів державного 
(муніципального) управління при безпосередній участі громадян та інших 
зацікавлених сторін, спрямовану на формування і розвиток суспільних відносин з 
метою сталого розвитку держави, орієнтованого на забезпечення прав і свобод 
громадян та задоволення їхніх потреб у коротко-, середньо- - і довгостроковій 
перспективі.  

Під публічною послугою нами розуміється врегульована нормами права і 
регламентована діяльність уповноваженого державного органу, органу місцевого 
самоврядування або уповноваженої організації, спрямована на задоволення 
потреб і потреб населення, які формуються в рамках гарантованих державою прав 
і свобод громадян, а також діяльність з реалізації державних функцій. 
Ґрунтуючись на принципах формування ТСПУ, ключових процесах та ін., нами 
була обґрунтована необхідність оцінки результативності та ефективності 
функціонування ТСПУ як інтегральних показників, що відображають якість 
надання публічних послуг та виконання публічних функцій [2, с. 9]. 

Під результативністю функціонування ТСПУ нами розуміється ступінь 
(рівень) задоволення суспільних потреб і потреб населення за допомогою надання 
публічних послуг та виконання публічних функцій відповідно до стандартів, 
адміністративних регламентів, встановлених для даного тимчасового періоду 
граничними обсягами послуг, з урахуванням досягнення цільових показників і 
темпів СЕР території; під ефективністю публічного управління - відношення 
досягнутих результатів до затрачених бюджетних ресурсів. Такий підхід 
обумовлює необхідність розробки концептуальної моделі СПУ СЕРТ в єдності з 
підсистемою управління бюджетним процесом. Концептуальна модель системи 
публічного управління соціально-економічним розвитком території, 
орієнтованого на результат і ефективне використання ресурсів, в тому числі 
бюджетних коштів, передбачає включення населення в число суб'єктів зазначеної 
системи і забезпечує формування та реалізацію прогнозів, стратегій, комплексних 
цільових програм і планів соціально-економічного розвитку на принципах CMR 
(customer management of relationships - клієнт, керуючий відносинами) і 
узгодження інтересів різних суспільних груп, бізнес-структур, органів влади та 
місцевого самоврядування в короткостроковій, середньо- і довгостроковій 
перспективі. Побудова моделі системи публічного управління СЕРТ базується на 
визначенні тієї цінності, яка забезпечується всім зацікавленим сторонам 
(громадянам, громадським організаціям (об'єднанням), господарюючим суб'єктам, 
державі) на умовах мінімізації витрат створення цієї цінності. У ТСПУ як цінності 
для громадян виступають доступні якісні публічні послуги, які задовольняють 
потреби і потреби більшості членів суспільства; для бізнес-структур – наявність 
комфортного середовища, що сприяє зростанню ділової активності та 
підвищенню конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів; для органів 
ДМУ - забезпечення якості життя на основі сталого СЕРТ. Пріоритетним 
критерієм ефективності функціонування ТСПУ є ступінь задоволеності 
зазначених суб'єктів у співвідношенні з витраченими бюджетними ресурсами. 
Нами виявлено комплекс основних принципів впровадження механізму 
публічного управління СЕРТ, що включає наступні модулі: 

 - підвищення ефективності СПУ СЕРТ з урахуванням узгодження 
інструментів бюджетної та адміністративної реформ; 

 - підвищення рівня компетентності суб'єктів системи - ТСПУ СЕР в цілях 
адекватного виконання правил (адміністративних регламентів) і чітких процедур 
надання публічних послуг певної вартості і належної якості;  
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- моніторинг і оцінка ефективності та результативності функціонування 
ТСПУ СЕР. 

Для забезпечення реалізації принципів публічного управління 
(транспарентності, відкритості та ін.) на основі узагальнення кращих практик 
регіонів України необхідно удосконалити механізми виконання наказів виборців і 
проведення публічних слухань як інструментів публічного управління, що 
дозволяють виявити першочергові потреби, забезпечити вимірність очікуваних 
результатів, координацію виконання заходів з урахуванням тимчасового чинника і 
ресурсного забезпечення, моніторинг виконання програм наказів, цільових 
програм та проектів соціально-економічного розвитку території. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Сталий соціально-домінантний розвиток 
регіонів як умова ефективного функціонування соціально орієнтованої ринкової 
економіки / А.А. Пакуліна, Г.С. Пакуліна // Цілі сталого розвитку: проблеми і 
можливості досягнення в Україні та світі: матеріали всеукраїнської наук.-практ. 
конф. студентів та молодих вчених, 17 листопада 2017 р., м. Сєєвєродонецьк. – 
Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2017. – С. 76–79. 2. Pakulina, 
A.A., Feklistova, I.S., Tsypkin, Y.A. & Pakulin, S. L. (2017), ―Priorities of state 
regulation of demographic development of the region‖, Proceedings of IV International 
scientific conference ―Discussion of problems related to the development of science in 
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Розгляд такого феномена, як креативна економіка у сучасному мегаполісі, 

є актуальною науковою задачею. В основі теоретичної складової концепції 
«креативного мегаполісу» лежить ряд теорій. Нами розглядаються дві основні 
концепції: концепція «креативної економіки» і концепція «креативного класу». 
Обґрунтовано, що спостерігається зсув економічних пріоритетів від «фінансів» до 
людських «ідей», «здібностей» і «навченості». 

Інноваційна економіка і «креативне» суспільство - це явища, які не можуть 
існувати і розвиватися окремо. Формування інноваційної економіки, на нашу 
думку, безпосередньо пов'язане з соціальними інноваціями, зі створенням 
«креативного» суспільства. Ми вважаємо, що в модернізованому суспільстві 
інновації переважають над традиціями, соціальне життя носить світський 
характер, індивід вільний від традиційних табу і рухомий раціональним 
мисленням, стає активним діячом. 

 Успішний мегаполіс, що розвивається, використовує інноваційні підходи у 
використанні ресурсів, управлінні ними в різних сферах. Креативний мегаполіс - 
це простір, де жителі можуть легко і швидко взаємодіяти між собою, розвиватися 
в різних сферах, це простір, який сприяє самореалізації громадян. Цьому 
сприяють розвинуті технології, толерантне ставлення один до одного, до нових 
ідей, думок. 

Сучасний мегаполіс є привабливим місцем проживання, який надає широкі 
можливості для розкриття особистості. Простір мегаполісу стає втіленням і 
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уособленням сучасного способу життя, світогляду, одночасно будучи осередком 
різноманітних можливостей діяльності, насиченості соціальної інформації, 
культурної інтеграції. Незалежно від розмірів, актуального стану або передісторії 
сучасного мегаполісу, всі вони, так чи інакше, приречені на пошук власного 
неповторного обличчя. Міста вступають в конкуренцію один з одним за людські, 
інформаційні та грошові потоки. Глобальні зв'язки і суперництво частково 
опустилися зі сходинки національних держав на рівень мегаполісів. 

Термін «креативність» характеризується широким діапазоном точок зору. З 
точки зору Чарльза Лендрі креативність є багатовимірним прикладним поняттям, 
що є необхідною і достатньою умовою сприйняття міста як суми його 
інфраструктур, що включає також сукупність ініціатив економічної, соціальної та 
культурної сфер. Річард Флорида розуміє під креативністю інтелект людини і 
його творчі здібності, результатом роботи яких є поява нових та ефективних ідей. 
На думку Терези Амабайл креативність є виробництвом нових ідей, які можна 
застосувати для вирішення конкретних проблем. 

В основі теоретичної складової концепції «креативного міста» лежить ряд 
концепцій, що з'явилися одночасно з нею і є втіленням єдиної ідеї на перетині 
кількох дисциплін. В якості основних можна назвати дві: концепція «креативної 
економіки» і концепція «креативного класу». Суть концепції «креативної 
економіки», основоположником якої є Джон Хоукінс, полягає в дослідженні 
взаємозв'язку економіки і креативності на тлі зсуву економічних пріоритетів від 
«фінансів» до «ідей», «здібностей» і «навченості», як основоположним 
принципам економічного успіху. 

Очевидно, що глобальна конкурентоспроможність мегаполісів в XXI 
столітті буде визначатися рівнем розвитку в них інноваційної економіки. Перелік 
заходів, необхідних для стимулювання подібної активності, давно відомий. Це 
створення зон найбільшого адміністративного і податкового сприяння 
інноваційній діяльності (технопарки і бізнес-інкубатори), розвиток 
інфраструктури фінансування інноваційного бізнесу, виникнення розвиненої 
культури високоризикованих інвестицій в інноваційні стартапи, продумана 
політика держави і приватного бізнесу в області розвитку фундаментальної науки 
і вищої освіти, створення умов для здорової конкуренції в економіці, підтримка 
підприємницького духу в суспільстві. Разом з тим, як показує практика, навіть 
дотримання цих, безсумнівно, необхідних умов аж ніяк не гарантує бурхливий 
розвиток інноваційної економіки. Так, вжиті протягом останніх 30 років в різних 
країнах численні і здебільшого малоефективні спроби повторити успіх 
каліфорнійської Кремнієвої долини це прекрасно ілюструють. 

У сучасному розумінні інноваційна система повинна включати в себе 
елементи, які здійснюють і підтримують інновації та інноваційну діяльність на 
всіх рівнях. Національна інноваційна система (НІС) - це сукупність національних 
державних, приватних та громадських організацій і механізмів їх взаємодії, в 
рамках яких здійснюється діяльність з створення, зберігання та розповсюдження 
нових знань і технологій. В основі концепції НІС, таким чином, лежить визнання 
нових знань як ключового фактора економічного розвитку. Особлива увага 
приділяється інфраструктурній складової, що забезпечує взаємозв'язок між 
державними, приватними і громадськими механізмами, а також обмін знаннями 
всередині НІС. Ці зв'язки створюються і функціонують завдяки відповідній 
інституційній структурі, що формується в НІС і впливає на неї. 

Концепція національної інноваційної системи передбачає дослідження 
факторів, що впливають на економічне зростання. Загальна структура підсистем 
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НІС включає всі етапи життєвого циклу інновацій в будь-якій сфері. Концепція 
існує в сучасному вигляді завдяки дослідженню К. Фрімена і Р. Нельсона. Їх 
робота обґрунтовує новий підхід до вивчення ефективних шляхів розвитку на 
основі національних інновацій. Фрімен і Нельсон виділили послідовність 
інвестицій в знання: спочатку фундаментальна наука, потім техніка, далі ринкові 
механізми. У практиці застосування терміна НІС в Україні акцент зроблений на 
розвитку високотехнологічного виробництва і застосуванні результатів наукових 
досліджень, комерціалізації такого роду інновацій, а також на створенні 
інфраструктури до них. Одним із способів системного підходу до створення і 
розвитку інноваційної системи є формування виробничих кластерів. Для 
інноваційних кластерів ключовим компонентом є центри наукових досліджень. 
Роль таких центрів в мегаполісах часто грають вузи і інноваційні підприємства 
при них [1, с. 144]. Концепція національної інноваційної системи розділяє 
процеси підтримки технологічних інновацій і побудови соціально орієнтованої 
системи на два напрямки, де результат роботи одного впливає на ефективність 
іншого, і навпаки. У той же час сучасні дослідники в області інноваційного 
розвитку розглядають фактори більш широко, включаючи неявні, на перший 
погляд, але значущі галузі культури, мистецтва та інші, звані креативними 
індустріями. У широкому сенсі інноваційною системою можна назвати систему 
інститутів, яка виробляє інновації. З цієї точки зору ключовим фактором 
формування інституційної основи інноваційної системи стає середовище. Такий 
підхід має на увазі, що характер і умови зростання знань не є просто функцією від 
обсягу вкладених в них інвестицій. На всі аспекти цього зростаючого знання 
впливають і загальносистемні параметри: інфраструктура, система захисту прав та 
інтелектуальної власності, освітня система, показники міської інфраструктури, 
культура та інші фактори. 

Поняття креативного середовища повинно стати основним у концепції 
розвитку мегаполіса. Креативний мегаполіс формують: зв'язки між бізнесом та 
інститутами, необхідні для створення і застосування знань (між університетами та 
підприємницьким середовищем); інноваційні високотехнологічні підприємства; 
сфери, в яких створюються культурні товари та послуги; мережі для обміну 
інформацією та знаннями (між підприємствами, публічним сектором і 
приватними особами); середовище життєдіяльності, інфраструктура; 
різноманітність можливостей для відпочинку, розваги і саморозвитку; ефективна 
транспортна інфраструктура; механізми соціальної підтримки (заохочення участі 
у соціальному житті, залучення до участі). 

Сучасний мегаполіс - це екосистема, в якій культура є каталізатором 
загального розвитку. Всі аспекти формування ефективного креативного 
середовища мегаполісу є одночасно умовами створення і функціонування 
інноваційної системи, а значить, фактором економічного розвитку території. 
Креативне середовище якраз і буде тією інституційною базою, яка дозволить 
розвиватися інноваційній системі. У формуванні креативного середовища 
значиму роль грають інноваційні високотехнологічні підприємства мегаполісу. 

Обов'язковою умовою для розвитку інноваційної економіки є наявність так 
званого креативного класу, тобто соціального шару, представники якого 
заробляють собі на життя, проектуючи і створюючи дещо, що не існувало раніше. 
Всупереч думці, що склалася, представники креативного класу не переміщуються 
слідом за технологіями, високотехнологічними компаніями і ризиковим 
капіталом, навпаки, технології, інноваційні компанії та капітал переміщуються в 
місця з великою концентрацією талановитих, освічених і творчих людей. 
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Креативні професіонали концентруються не там, де потрібна робоча сила, що 
володіє відповідною кваліфікацією, вони живуть там, де їм подобається і де є 
відповідний «креативний клімат». Таким чином, конкурентоспроможність 
сучасних мегаполісів сьогодні в значній мірі залежить від їх здатності залучити 
представників креативного класу і створити їм сприятливі умови для життя і 
самореалізації. 

Концепція «креативної економіки» стверджує, що живильним 
середовищем для розвитку інноваційної економіки являються не технополіси і 
технопарки, а безпосередньо мегаполіси з їх децентралізацією, багатомірністю і 
різноманітністю. Мегаполіси, привабливі для креативного класу ( «креативні 
мегаполіси»), повинні задовольняти цілому ряду умов. Це наявність численних 
громадських просторів, привабливих міських ландшафтів, збережене історичне і 
культурне обличчя міста, атмосфера толерантності, висока якість життя, наявність 
умов для створення креативних кластерів і креативних спільнот. В цьому випадку 
мегаполіси перетворюються у величезні інноваційні лабораторії, всередині яких 
формуються численні творчі групи і об'єднання. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Інноваційні  управлінські технології у 
соціальному комплексі / А.А. Пакуліна, Г.С. Пакуліна, І.С. Рибалко // Матеріали 
IX Міжнародної науково-практичної конференції [«Регіональна, галузева та 
суб'єктна економіка України на шляху до євроінтеграції»] (19–20 квітня 2017 р., 
Україна, м. Харків). Тези доповідей. Частина 3. – Харків: ХНУБА, 2017. – С. 143–
146. 
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Стан сучасного світу характеризується глобалізацією всіх соціально-

економічних і суспільно-політичних процесів, трансформацією ціннісних систем і 
поглядів, перенасиченістю інформаційного простору та комунікаційних систем. 
Розглядаючи соціально-економічну ситуацію, необхідно відзначити, що 
невизначеність ринку, динамізм соціокультурної формації, підвищені вимоги 
споживачів і співробітників, гіперконкуренція, призводять до наростання 
кризових явищ і різних міжнаціональних конфліктів. В даний час відбувається 
зміна епох світового соціокультурного розвитку на нову епоху творчості 
(креативу). Цей висновок узгоджується з висновком дослідників японського 
аналітичного центру-Інституту Номура (Nomura Research Institute – NRI). 

В даний час можна стверджувати, що такого роду конфліктогенна ситуація 
в світі відбувається за рахунок накладення та існування кількох епох одночасно. 
Тобто в даний час відбувається процес формування постіндустріального 
(інформаційного) суспільства, хоча індустріальна епоха часу представляється в 
якісно новому вигляді, де людський ресурс виходить на якісно новий рівень. 

Ядром і смисловим центром нової креативної економіки є творчість, ідея, 
яку створює людина. Саме креативний потенціал людського ресурсу 
представлений  центром існуючої формації. Креативний потенціал індивідуума 
виробляє новизну, генерує нові відкриття та ідеї, вміє продуктивно вирішувати 
складні проблеми, і, що, дуже важливо, рішуче і негайно впроваджує їх у 
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практику. У такому підході вже не інформація відіграє ключову роль, а творчі та 
креативні люди, які генерують нові ідеї і втілюють їх у життя. При цьому саме 
креативність є оціночним ресурсом індивіда  і рушійним фактором соціально-
економічного та соціально-культурного розвитку країни. Разом з тим, важливо 
підкреслити, що в сучасній економіці, креативність розглядається не тільки як 
ключовий фактор економічної стабільності країни, а й як місія розвитку 
суспільства, регіону, особистості і т.д. У свою чергу, якщо ключовим фактором 
економіки знань є освіта і інтелектуальний продукт, а інноваційна економіка 
загострює увагу на шляхах використання цих знань, то завданням креативної 
економіки є забезпечення умов для генерування ідей.  

Осмисленням нової творчої епохи стали займатися в другій половині 20 
століття такі вчені як, Т. Манро, С. Ариеті, Р. Флорида та інші. 

На думку Т. Монро, основними характеристиками творчої епохи є 
наявність геніальних людей, яким держава може надати робочі місця, і в зв'язку з 
цим, є люди, які здатні оцінити і визнати їх творіння [1]. 

Вивченням нової креативної економіки продовжив займатися С. Ариеті [2]. 
На думку вченого, деякі культури сприяють креативності більше, ніж інші, і він 
назвав ці культури «креативогенними» (creativogenic). Він вважав, що люди 
стають креативними завдяки впливу трьох факторів (стимулюючої культури, 
генів і  взаємодії). При цьому автор визначив соціально-культурні чинники 
креатогенного суспільства, серед яких можна виділити: наявність культурних 
засобів і ресурсів, відкритість до різних культурних стимулів, прагнення членів 
суспільства до високих досягнень; вільний доступ до засобів культури, свобода 
думок і дій; чутливість культурних стимулів до різних і навіть контрастних рухів; 
терпимість до різних думок; взаємодія значущих особистостей, стимулювання за 
допомогою нагород і заохочення. 

Сьогодні можна говорити про становлення і затвердження нової 
«креатологічної формації», особливого культурно-творчого простору, який 
вміщує в себе такі відносно самостійні сфери і автономні світи як креатогенне 
суспільство, креативна економіка, тотальне мистецтво і універсальна творча 
особистість. 

Термін «креативність» походить від латинського слова «creato», яке в 
перекладі означає «творчість» або «створення». У вузькому розумінні поняття 
«креатив» – це процесуальний фактор творчої діяльності індивіда, в результаті 
якої з'являється інноваційний продукт праці, який раніше не існував на ринку 
товарів і послуг. При цьому під інноваційним продуктом праці ми маємо на увазі 
не тільки товар або послугу, а й нові методи дослідження, концепції, алгоритм 
прийняття рішення і т.п. 

Ще в кінці ХХ століття Ч. Лендрі і Ф. Біанчіні стверджували, що «індустрії 
двадцять першого століття будуть все більше залежати від генерації знань, 
створених за допомогою творчості та інновацій» [3]. На думку Дж. Хокінса в 
сучасній креативній економіці творчі ідеї, патенти, авторські права, торгові марки 
і оригінальні розробки мають вирішальний вплив на зростання і розвиток 
найуспішніших компаній світу [4]. Сьогодні сучасні дослідники приходять до 
думки, що в новій креативній економіці саме творчість, інновації та генерація 
нових ідей є важливим корпоративним капіталом, головним ресурсом і фактором 
виробництва. 

Творча праця складна за змістом і, на думку багатьох науковців, процес 
творчої праці, з одного боку, безперервний, а з іншого – в ньому чергуються 
підйоми, застої і спади. 
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Творча праця – це марафон. Іноді завдовжки в життя. Щасливий той, хто 
розірвав фінішну стрічку, хто повністю пройшов цикл «відкриття – впровадження 
– лаври». 

У свою чергу головною метою управління стає залучення, концентрація, 
стимулювання та розвиток талантів, створення стимулюючого культурного і 
творчого середовища, організація інноваційної діяльності, а його новими 
моделями – такі якісно нові форми управління як креативний менеджмент і 
менеджмент креативності. 

У сучасній науковій літературі, присвяченій проблемі творчого управління 
широко вживається поняття «творчий менеджмент» (креативний менеджмент). 
Креативний менеджмент займається дослідженням управління творчої групи, яка 
побудована на творчих процесах і застосовується на окремій особистості, групі 
людей, організації в цілому. 

Сучасні наукові діячі призводять конкретизацію сучасної епохи. 
Р. Флорида висунув ідею, що постіндустріальна економіка народжує нову 

соціальну групу, співтовариство творчості «креативний клас», який стає сьогодні 
все більш впливовою силою і виступає як ядро сучасного суспільства, як 
головний ресурс і фактор виробництва. Він пропонує власну класифікацію 
професій за їх участю в трудовому процесі і ступенем залученості креативності 
працівника в структуру підприємства. До креативних професіоналів автор 
відносить управлінські професії, професії в області бізнесу, фінансів, права, 
професії в галузі охорони здоров'я (лікарі і технічні фахівці). Головним відмінним 
фактором креативного класу від всіх інших, відповідно до класифікації Р. 
Флориди, є те, за що працівники отримують свої гроші [5]. 

Ч. Лендрі розробив модель «креативного міста», яка включає сукупність 
умов, чинників і стимулів управління творчим процесом, а також систему 
стимуляції вільної реалізації творчого потенціалу груп, організацій і творчих 
особистостей [3]. На думку автора, створення і культивування сприятливого для 
творчості міського середовища, полягає у формуванні в містах культурних 
кластерів, багатофункціональних підприємницьких і культурних просторів, 
«колоній художників», в наданні підприємцям офісів і майстерень на пільгових 
умовах. Сучасна епоха знань перенасичена інформацією, ми залежні від 
інформації. Людству важко стає впоратися з таким потоком інформації. 

Інформаційні потоки виникають, переміщаються і трансформуються з 
колосальною швидкістю. Креативне ядро будь-якого пакета інформації забезпечує 
максимально ефективне сприйняття інформації цільовою аудиторією, не дає 
пакету інформації перетворитися в «інформаційний шум» і залишитися 
непоміченим. 

Сьогодні в бізнес-середовищі прибуток приносить не матеріальний 
продукт, а оригінальні ідеї, інтелектуальні та культурні творіння, програмне 
забезпечення, твори мистецтва тощо. Споживач цінує в товарі його соціальну  
складову. Тому сучасним підприємствам треба навчитися управляти вибором 
покупця  за допомогою креативної компоненти цієї складової. 

За словами Джона Хоукінса, «люди, які володіють ідеями, стали більш 
потужними, ніж люди, які працюють у верстата і, в багатьох випадках, більш 
потужними, ніж люди, які володіють верстатами» [4, с. 8]. 

Знання, досвід і креативність персоналу стають головним фактором 
ефективності організації, без якого науковий прогрес є недосяжним завданням, 
незалежно від обсягу коштів, інвестованих у виробниче обладнання і технологію. 
За оцінками експертів до 40% ВВП в розвинених країнах створюється саме 
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креативними працівниками. Використання втілених в людях здібностей дозволяє 
організаціям активізувати нововведення, підвищувати якість і 
конкурентоспроможність продукції та послуг. 

Споживання є ключовим фактором нової економіки, а споживач – 
суверенна, креативна людина стає в центрі нової економіки. Креативність та 
інновації є джерелом життєвої сили будь-якої організації, що займається 
виживання і процвітання на споживчому ринку. Дослідження в області 
креативності та її оцінка допоможуть перейти від креативних ідей, які поки 
знаходяться на стадії ідеології, в підвищення продуктивності праці. 

Глобальна економіка з другої половини ХХ століття зазнала стрімкий 
трансформаційний розвиток від економіки знань в економіку творчості. При 
цьому, якщо такі терміни як економіка знань, інноваційна, інформаційна та 
інтелектуальна економіка, часто використовуються як синоніми, то поняття 
креативної економіки наповнюється новим змістом і набуває ряд якісно нових 
ознак і властивостей. У той же час, можна стверджувати, що креативна економіка 
не заперечує попереднім формам розвитку, а природно включає їх в себе в якості 
ключових складових компонентів. 

Сучасна епоха стрімко змінює функції виробництва і управління. В даному 
тандемі творчість розглядається, як ключовий фактор і вища мета розвитку і 
організації суспільства. Сучасний світ не стоїть на місці. Швидкими темпами 
формується нова креатологічна формація часу, головною метою якої є 
креативність. 

Креатологічна  формація являє собою цілісне фундаментальне утворення, 
особливий культурно-креативний простір, який включає в себе такі відносно 
самостійні сфери суспільства, як креатогенне суспільство, креативна економіка, 
мистецтво і універсальна креативно-талановита особистість. 

На сьогоднішній день конкурентоспроможними організаціями визнані ті, 
що визнають креативність як важливий економічної фактор своєї організації, при 
цьому зацікавлені у формуванні творчої організаційної культурі, акумуляції знань 
співробітників і спрямуванні їх за «лабіринтами креативності». 

Література: 1. Munro Th. Evolution in the Arts and other Theory of Culture 
History / Th. Munro. – Cleveland (Ohio) Museum of Art, 1963. 2. Arieti S. Creativity: 
The Magic Synthesis / S. Arieti – New York: Basic Books, 1976. – Р. 429. 3. 
Landry Ch., Bianchini F. The Creative City / Ch. Landry, F. Bianchini. – London: 
Demos, 1995. 4. Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from 
Ideas / J. Howkins. – London: Allen Lane, 2001. – P. 7-15. 5. Флорида Р. Креативный 
класс: люди, которые меняют будущее – М.: Классика XXI, 2007. – 432 с. 
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У сучасній Україні людський капітал, як цінніший ресурс, несе особливу 

значимість для економічного розвитку країни. Від ефективності розвитку 
елементів структури людського капіталу, його потенціалу залежить динаміка 
економіки, і її перспективи. 
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Актуальність розгляду проблеми підвищення ефективності людського 
капіталу, його аналізу та реструктуризації, а також еволюції та унікальності має 
величезне значення в сучасних економічних процесах. Сучасна висока 
мобільність капіталу і факторів виробництва привела до положення, що в даний 
час наявність природного (сировинні ресурси) і фінансового (накопичені 
заощадження) капіталів не має провідного значення. Сучасна економіка перейшла 
від конкуренції, заснованої на порівняльних перевагах (вартість робочої сили і 
наявність природних ресурсів) до конкуренції, заснованій на перевагах, які 
перебувають в унікальних виробництвах і процесах, тобто на інтелектуальному 
капіталі. В XXI ст. виробництво капіталоємної продукції не обов'язково 
здійснюється багатими країнами, а трудоємної - країнами із значним числом 
робочої сили. Присутність природних ресурсів також має слабкий вплив на 
конкурентоспроможність, оскільки при виробництві наукоємної продукції їх 
використовується незначна кількість. Є суттєвими лише такі фактори 
економічного зростання як людський капітал та вміння його застосувати 
(інноваційна система) [1, с. 83]. 

Людський капітал - це наявний у кожній працездатній людини запас знань, 
навиків та мотивацій. 

Для того, щоб конкретизувати поняття творчого людського капіталу, 
необхідно проаналізувати його складові, сутність та природу походження. Якщо 
відволіктися від традиційних методів дослідження людського капіталу, у якості 
основного критерію віднесення трудових здібностей людського індивіда до 
людського капіталу виступає креативність. Нами запропонована креативність як 
основний когнітивний метод інтелектуальної праці, націлений на виконання 
цінної, оригінальної роботи і той, що передбачає розвиток у індивіда таких 
когнітивний здібностей, як метафоричне мислення, синтез, творчий підхід до 
вирішення задач і дивергентне мислення. 

На підставі цього можна зробити висновок, що креативність - це особлива 
сукупність унікальних навичок, які характеризують людину як особливо цінне 
джерело в економічному розвитку. Креативна природа людського капіталу 
знайшла своє відображення в онтологічній концептуалізації, що специфікує 
людський капітал в найбільш загальних поняттях «свідомість - інтелект - знання». 

Розвиваючи думку про креативність людського капіталу, можна 
поглибитись на його впливах на економіку. Так, наприклад, індустріалізація 
людства настала в ході певного удару з боку економіки. Виробництво 
потребувало нових потужностей, що перевищують фізичні можливості людини. 
Це стимулювало людину підключити свої інтелектуальні можливості для 
створення виробничих машин, в яких так потрібна економіка. Всі життєві ресурси 
індивіда, його біофізичні властивості та психологічний потенціал 
самоорганізуються в процесі життєдіяльності індивідів на основі інтелекту. Звідси 
випливає, що креативність людського мислення, по суті, має велику важливість і 
характеризується, як внутрішня якість індивіда, пов'язана з розвитком його 
організму і особистості, як підсистем людського буття. 

Розглядаючи когнітивний процес творчості та інновацій, можна 
відзначити, що основна функція інтелекту полягає в стимулюванні свого 
натхнення до творчої продуктивності. Звідси випливає, що монофункціонального 
працівника підприємства, який виконує прописаний у трудовому договорі 
механізм дій, не можна назвати креативним людським капіталом, а значить і 
двигуном економіки. Креативність - це особлива риса людського свідомого 
мислення та розвиненого інтелекту, а також крайнє розвинене уявлення. 
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Креативність вимагає від людини не реінжирингу, а конкретних інновацій. Від 
творчого людського ресурсу вимагається перезавантажити економіку України та 
виробничі потужності, оптимізувати виробничий процес, знизити витрати та 
негативні економічні ефекти. Це актуалізується тим, що штучний інтелект ще не 
винайдений, і потреба в біологічному людському інтелекті в сукупності з його 
талантом дуже велика. В даний час потреба у важкій людській праці має 
неухильно негативну динаміку, яка посилюється автоматизацією виробничого 
процесу. 

Динамічний розвиток економіки неможливий без креативного людського 
капіталу. Креативний людський капітал виступає як рушійна сила сучасної 
економіки України. Для ефективного функціонування людського капіталу 
необхідна конкурентоспроможна якість життя в Україні, включаючи безпеку, 
екологію та житлові умови, причому на рівні розвинутих країн світу. Інакше 
найкращі фахівці їздять туди, де їм зручніше жити і комфортніше і безпечніше 
працювати. Суттєву роль тут грають і інвестиції в основні складові людського 
капіталу: виховання, освіта, здоров'я, наука, особиста безпека, підприємницька 
здатність, інвестиції в підготовку еліт, інструментарій інтелектуальної праці. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Модернізація системи стимулювання 
персоналу вітчизняних підприємств / А.А. Пакуліна, Г.С. Пакуліна // Матеріали 
XV міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження з економіки у 
2018 році» (2 лютого 2018 р., м. Краматорськ, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-
ЛТД», 2018. – С. 81–84. 
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Поняття «креативна економіка» все частіше зустрічається в наукових 

публікаціях для економістів і управлінців. На нашу думку, креативна економіка 
стає і буде надалі однією з головних драйверів соціально-економічного розвитку. 
Формування відповідного інтелектуального середовища, всієї системи соціально-

економічних відносин сприяє розкриттю творчих здібностей людей, створенню 
ними нових творчих ідей і успішної їх реалізації в життя. Саме креативна 
економіка буде механізмом розкриття творчої енергії людей в нових соціально-

економічних умовах постіндустріального суспільства. 
Спочатку термін «креативна економіка» застосовувався для креативного 

бізнесу, що розвивається. Особливість креативної економіки проявляється в 
системі специфічних соціально-економічних відносин між власне економікою і 
творчим підходом до її розвитку і вдосконалення. В кінцевому підсумку, це 
призводить до становлення і розвитку нового креативного сектора 
постіндустріальної економіки, в основі якого лежить інтенсивне використання 
творчих та інтелектуальних ресурсів. Так, в основу виявлення специфіки 
креативної економіки Річардом Флоридою була покладена ознака професій, роду 
занять працівників в креативній індустрії. 

В даний час поняття «креативна економіка» нерідко ототожнюється з 
поняттям «економіка знань». При цьому мова йде про особливий сектор 
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економіки, заснований, перш за все, на різних видах інтелектуальної праці. 
Подібне тлумачення є справедливим лише певною мірою. 

Разом з тим, на нашу думку, обмежувати креативну економіку тільки 
даною ознакою недостатньо. До інших ознак креативної економіки ряд авторів 
справедливо відносять так зване креативне мислення, креативне проектування, що 
мають практичну спрямованість. У сучасному світі креативна економіка 
проявляється в різноманітних напрямках соціально-економічного розвитку. Вона 
є мотиватором, що забезпечує привабливість інвестиційного клімату, 
модернізацію сфер освіти і науки, розвиток специфічних напрямків соціальної 
сфери і т.п. 

Разом з тим слід зазначити, що креативна економіка, заснована на 
інтелектуальній праці, творчому креативному підході, має місце не тільки в 
соціально орієнтованих і соціально значущих сферах діяльності. Явний її прояв 
(як генерування і реалізація нестандартних ідей) спостерігається все більшою 
мірою в розширенні масштабів тіньових, корупційних, кримінальних соціально-

економічних процесів. Найбільш яскраво ці процеси проявляються останнім 
часом в науково-освітній, інноваційній діяльності, в охороні здоров'я, 
будівництві, житлово-комунальному господарстві, міграційних, екологічних та 
інших напрямках соціально-економічного розвитку. Таким чином очевидно, що в 
парадигмі креативної економіки сьогодні розвиваються діаметрально протилежні 
тенденції прогресу і регресу в соціально-економічному розвитку, формуються 
принципово нові соціально-економічні та культурні моделі, нові типи креативних 
соціально-економічних відносин. Все це дозволяє з певною мірою умовності 
об'єднати різні напрямки креативної економічної діяльності в окремий, 
самостійний «креативний» сектор економіки. 

В процесі дослідження соціально-економічної сутності категорії 
«креативна економіка» ми застосували підхід, в основі якого лежить дослідження 
вихідних понять даної категорії. 

Термін «економіка» означає управління господарською діяльністю. 
Основна мета економіки – виробництво суспільно необхідних продуктів. Такий 
процес здійснюється за стадіями: виробництво – розподіл – обмін – споживання – 

виробництво ..., основою якого є відповідні соціально-економічні відносини. 
Формування нових, більш високих потреб обумовлює пошук більш 

досконалих механізмів їх задоволення. Задоволення цих потреб може 
здійснюватися різноманітними способами. Це можуть бути, як традиційні та 
загальновідомі способи, так і принципово нові,  нестандартні, креативні 
технології. 

Термін «креативність» в широкому значенні означає творчість. До 
останнього часу і у вітчизняній, і в зарубіжній науковій літературі ці два терміни 
розглядалися, як взаємозамінні. Разом з тим, останнім часом ряд авторів схильний 
поділяти ці два поняття. 

В даний час поняття креативності все більшою мірою стало асоціюватися 
зі здатністю особистості в процесі вирішення виникаючих проблем знаходити 
нові, нестандартні, оригінальні, що не копіюються, підходи, засновані на 
принципово нових знаннях, уміннях, навичках, компетенціях. З'явилося поняття 
«креативна особистість». 

Під креативної особистістю ми розуміємо специфічну особистість, що 
володіє здатністю самовідтворювати принципово нові знання, вміння, навички і 
компетенції. Креативна особистість має здібності нестандартно мислити, 
генерувати нові ідеї і рішення. 
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Креативність (творчі здібності, творча активність, творчий підхід) – це 
здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем 
мислення, швидко і ефективно здійснювати інтелектуальний прорив у вирішенні 
проблемних ситуацій. 

До найбільш відомих форм прояву креативності відносяться: інновації – 

висунення принципово нових ідей, нововведень; винаходи – створення чогось 
нового, невідомого раніше; відкриття – щось знову встановлене, знайдене. 

Основними факторами, що визначають креативність, є, з одного боку, такі 
особисті якості як швидкість, чіткість, гнучкість мислення, чутливість до 
проблем, оригінальність, винахідливість, конструктивність та ін., з іншого боку, 
життєвий досвід і індивідуальні знання особистості в певній сфері. Останнє 
здатне одночасно, як приносити користь, так і служити обмежуючим фактором. 

За допомогою креативності відкриваються абсолютно нові, що здаються на 
перший погляд абсурдними, і в той же час раціональні зв'язки. 

Креативність проявляється в активізації творчого потенціалу людини, його 
здатності творчо підходити до генерування ідей і вирішення проблемних 
ситуацій. Креативність також проявляється здатністю індивідуума правильно і 
своєчасно реагувати на різні нововведення і новації. 

У зв'язку з вищевикладеним поняття «креативна економіка» асоціюється, 
по-перше, з оригінальною специфічною формою економічного мислення, що 
відрізняється від загальноприйнятих логічних типових схем і здатністю знаходити 
і реалізувати нові соціально-економічні зв'язки та моделі між явищами і 
процесами; по-друге, зі здібностями привносити щось нове, оригінальне в різні 
сфери практичної діяльності; по-третє, постійною готовністю до вирішення 
нестандартних проблем і ситуацій. 

Виходячи з представлених тлумачень понять «креативність» і «економіка», 
нами пропонується наступне визначення терміну «креативна економіка». Під 
креативною економікою ми розуміємо сукупність специфічних соціально-

економічних відносин, що виникають з приводу виробництва, розподілу, обміну 
та споживання, заснованих на нестандартних, нетрадиційних  ідеях, концепціях, 
стратегіях, заходах, які забезпечать ефективне розв'язання соціально-економічних 
проблем на підставі нових знань, принципово якісно нових рішень. 

Креативні рішення в економіці – це результат творчого нестандартного, а, 
найчастіше, і некопіюємого підходів у прийнятті управлінських рішень. Креативні 
рішення в економіці проявляються, перш за все, в найвищій результативності 
вирішення соціально-економічних проблем і високій ефективності соціально-

економічної діяльності. 
Креативна економіка ґрунтується на методології прийняття нестандартних, 

оригінальних і нетрадиційних управлінських рішень, як в цілях стратегічного 
розвитку, так і подолання постійно виникаючих надзвичайних і кризових 
ситуацій, коли потрібно здійснити пошук і реалізацію принципово нових шляхів 
виживання, просування вперед, досягнення конкурентоспроможності організації 
на ринку і, в кінцевому рахунку, забезпечення успіху в конкурентній боротьбі. 

На нашу думку, в 2020-2030 рр. істотна частина доданої вартості буде 
створюватися в основному за рахунок креативних факторів виробництва. Саме 
творчий підхід і креативність стануть провідним визначальним і вирішальним 
фактором економічного розвитку в XXI столітті. Саме креативний клас стане 
стрижнем людських ресурсів в креативній економіці. Головним фактором 
економічного розвитку в XXI столітті повинні стати креативні людські ресурси, 
що володіють усе більшою мірою здатністю креативного мислення в прийнятті та 
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реалізації економічних рішень у всіх видах економічної діяльності. Креативність, 
в кінцевому підсумку, буде головним потенціалом і інструментом поряд з 
традиційними способами мислення і управління в економіці. 

Лідерами соціально-економічного і науково-технічного прогресу стануть ті 
організації, які освоять науку креативного управління соціально-економічним 
розвитком в умовах невизначеності і нестандартних ситуацій. Тільки такі 
організації зможуть ефективно розвиватися на етапі креативної економіки. 

Тому необхідно вивчати, узагальнювати і освоювати методи, механізми, 
інструменти креативного управління соціально-економічним розвитком. Тому для 
роботодавців на етапі розквіту креативної економіки все більший інтерес 
представлятимуть управлінські, інженерно-технічні кадри, кадри фахівців, що 
володіють високими професійними знаннями, вміннями, навичками, 
компетенціями, високим рівнем інтелекту і креативності мислення. 

Найбільша затребуваність у роботодавців буде спостерігатися щодо кадрів, 
які мають перераховані вище якості поряд зі здоровою ініціативністю, амбітністю 
і соціально орієнтованою «агресивністю». Сучасні управлінські кадри в умовах 
креативної економіки повинні володіти вміннями формувати інноваційні цілі, 
успішно вирішувати нестандартні проблеми, діяти креативно, оригінально, 
нестандартно, як в бізнесі, так і в інших сферах діяльності [1, с. 194]. У зв'язку з 
цим в умовах креативної економіки повинна зрости потреба, а, отже, і підготовка 
креативних кадрів для управління соціально-економічними процесами в усіх 
сферах економічної діяльності. 

В даний час багато підприємств, організації та установ приділяють дедалі 
більшу увагу підготовці і підвищенню кваліфікації креативно-інтелектуальних 
працівників з питань управління людськими ресурсами, здатних ефективно 
вирішувати проблеми кадрового менеджменту в умовах креативної економіки. 
Такі кадри управлінців, як правило, володіють вміннями виявляти креативність, 
гнучкість, толерантність, шукати нестандартні управлінські рішення в сфері 
управління персоналом. 

В результаті змін у вимогах до сучасних кадрів менеджменту в умовах 
креативної економіки повинна значно змінитися структура матеріальних і 
нематеріальних активів організацій, що успішно діють і займають провідні 
позиції на вітчизняному і зарубіжному ринках. 

У перспективі в умовах креативної економіки значно зростає частка 
креативно-інтелектуальних витрат. На нашу думку, професійний портрет 
менеджера в умовах креативної економіки повинен характеризуватися такими 
параметрами: 

– високий рівень креативно-інтелектуальної підготовки; 
– володіння аналітичним і прогностичним нестандартним мисленням; 
– вміння виявляти суть проблем, які не лежать на поверхні, і адекватно 

оцінювати можливості їх вирішення; 
– мати високий рівень професійної підготовки і якісну вищу освіту; 
– володіти сучасними інструментами та методами (включаючи 

інформаційно-комунікаційні) управління; 
– мати високий рівень комунікабельності; 
– успішно володіти інструментарієм соціально-психологічного управління 

людьми в умовах креативної економіки і т.д. 
На етапі становлення креативної економіки все в більшій мірі зростає 

потреба в розробці нових теоретичних, методологічних, методичних і практичних 
методів і підходів активізації, раціонального і ефективного використання 
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креативно-інтелектуального людського потенціалу як головного джерела, 
стратегічного інструменту ефективного використання головної продуктивної сили 
в постіндустріальному суспільстві, – людини. Все це, безумовно, вимагає істотної 
трансформації всієї системи підготовки, професійної перепідготовки і підвищення 
кваліфікації кадрів, адекватних особливостям креативної економіки. Такі кадри 
повинні мати здатність швидко переключатися з однієї проблеми на іншу, швидко 
шукати  ефективні, нестандартні управлінські рішення, що забезпечують 
можливість принципового підвищення ефективності соціально-економічного 
розвитку, включаючи, насамперед, функціональну, економічну, соціальну, 
екологічну, соціально-психологічну, інноваційно-інформаційну та інші види 
ефективності. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Реалізація механізмів державного 
регулювання національного ринку праці  / А. А. Пакуліна, Г.С. Пакуліна, Т.В. 
Брюховецька // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції 
[«Регіональна, галузева та суб'єктна економіка України на шляху до 
євроінтеграції»] (19–20 квітня 2017 р., Україна, м. Харків). Тези доповідей. 
Частина 1. – Харків: ХНУБА, 2017. – С. 193–195. 
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У виступах відомих вчених-економістів, аналітиків, експертів, фахівців-

практиків часто звучать терміни «креативність» і «креативна економіка». Про 
креативність говорять політики і пишуть в пресі. На тлі відходу в минуле 
індустріальної епохи розвитку наше суспільство зазнає глибокі соціальні та 
економічні зміни. Уже не витрачаються величезні зусилля на виробництво сталі, 
телевізорів, меблів і т.п., а нечисленний персонал займається цим на 
автоматизованих заводах. Люди сьогодні більше зайняті написанням програм для 
комп'ютера і науковими дослідженнями. Головним полем економічної діяльності 
стає інтелектуальна власність, а основним інструментом – людський мозок. В 
таких умовах креативність допомагає домогтися найкращих результатів. В даний 
час «ідеї» складають нову економіку, їх створення є основним виробництвом, а 
креативність – невід'ємною частиною життя людини. 

Вперше поняття «креативна економіка» було згадано в 2000 році в журналі 
Business Week. Автор статті міркував про зміну ролі корпорації в XXI ст., 
можливості її адаптації до умов нової економіки, коли зростає значимість ідей, а 
ключовим фактором виробництва стають інтелектуальні ресурси. В основі 
креативної економіки лежить здатність суб'єктів вирішувати виникаючі і 
потенційні проблеми за допомогою нестандартних методів, що дозволяють 
досягти високого ступеня конкурентоспроможності та отримати додаткові 
економічні та соціальні ефекти. Основоположними роботами в даній сфері 
вважаються праці члена Консультаційної ради з креативної економіки ООН Дж. 
Хокінса [1] і Ч. Лендрі [2]. Вони розглядають креативність як головний фактор 
створення сучасного укладу життя і необхідний атрибут ефективного розвитку 

нової економіки. 
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Джон Хокінс, намагаючись простежити результати креативної економіки, 
виокремлює 15 креативних індустрій, що генерують інтелектуальну власність у 
вигляді патентів, авторських прав і торгових марок [1]. Такий підхід характеризує 
креативну діяльність як діяльність, в основі якої лежить індивідуальний творчий 
початок, навик або талант, і яка несе в собі потенціал створення доданої вартості і 
робочих місць шляхом виробництва і експлуатації інтелектуальної власності. 

На відміну від Дж. Хокінса, Р. Флорида [3] у якості ознаки для визначення 
місця креативної економіки в системі відтворення вдається до роду діяльності 
(професії), а не до виду економічної діяльності (галузі). Підхід Р. Флориди 
ґрунтується на визначенні креативного класу, який складається з двох підкласів: 
суперкреативність ядра (професії в сферах програмування і математики, 
архітектури та інженерної справи, природних і соціальних наук, освіти, виховання 
і бібліотечної справи, мистецтва, дизайну, розваг, спорту, ЗМІ) і креативних 
професіоналів (управлінські професії, професії в сферах бізнесу і фінансів, в 
області права, охорони здоров'я, керівні професії, пов'язані з продажами та 
управлінням продажами). Відповідно до цього одним з основних ознак креативної 
економіки є високий відсоток людей, зайнятих в певних (що вимагають творчих 
здібностей, управлінських компетенцій і знань в сфері інноваційного розвитку) 
сферах суспільного виробництва. Подібні ідеї виявляються і у Ч. Лендрі [2], який 
підкреслює, що зараз в основі міського розвитку лежать не класичні фактори 
виробництва, а здатності людей, їх уява, творча активність і мотивація. 

Креативну економіку, на нашу думку, слід розглядати системно, в 
широкому сенсі. У такому випадку вона виступає як: 1) інформаційна економіка, 
оскільки інформація, знання і наука відіграють в ній провідну роль в якості 
фактора виробництва і значна роль творчої праці; 2) постіндустріальна економіка, 
оскільки збільшується і починає домінувати частка сфери послуг, а не сфера 
виробництва; 3) інноваційна економіка, коли знання породжують безперервний 
потік нововведень, що відповідає вимогам динамічно мінливих потреб, а часто і 
формує їх. Принциповою відмінністю креативної економіки від інноваційної є 
акцент на розвитку індустрії інновацій за допомогою креативного сектора 
економіки як ключового. В цьому випадку креативність виступає як 
характеристика інновацій; 4) глобальна мережева економіка, оскільки в 
креативній економіці взаємодія між носіями «ідеї» опосередковується широкими 
мережевими зв'язками в світовому масштабі. Це стало можливим з виникненням 
Інтернету як нової інфраструктури економіки; 5) економіка знань, оскільки в ній 
зростає значення людського капіталу та інвестицій в освіту і підготовку кадрів. 

Основна відмінність креативної економіки від традиційного економічного 
укладу полягає в тому, що головний інструмент в ній – це знання, ресурс – 

інформація, а продукт – інновація. Концепція креативної економіки об'єднує такі 
розрізнені поняття, як «інформаційна економіка», «економіка знань» та 
«інноваційна економіка». «Сировина» креативної економіки – талант, який 
породжує нові, оригінальні ідеї і перетворює їх в економічний капітал і  продукти, 
що продаються. Ключовими факторами ефективного становлення, росту і 
розвитку креативної економіки є людський капітал, внутрішній попит, інновації, 
інвестиції, технологічна, організаційна та інституційна модернізація, а також 
творча діяльність всіх суб'єктів ринку. Забезпечуючі фактори – креативний, 
інноваційний, інвестиційний, виробничий і соціальний менеджмент. 

Під креативним кластером нами розуміється спільність людей, що 
володіють творчим потенціалом і можливістю генерувати інноваційні ідеї і 
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продукти. Підприємства, що входять в кластер, взаємодоповнюють один одного, 
що призводить до збільшення ефекту за рахунок синергії. 

Поняття креативної індустрії з'явилося близько двадцяти років тому. Воно 
об'єднує творчу і комерційну складові сучасної економічної системи. Креативні 
індустрії економіки засновані на генерації і поширенні знань та інформації, а 
також економічно успішних продуктів, що мають якусь культурну цінність. 
Креативні індустрії нерідко характеризують як творчі [4]. Основне завдання 
творчої індустрії – створити і реалізувати «творчий продукт». Творчі індустрії 
виробляють товари і послуги, включаючи і ідеї, які потім стають ресурсами для 
інноваційного процесу та інших галузей економіки як в науковому, так і в 
технологічному сенсі. 

Креативні індустрії дозволяють: генерувати прибуток; створювати нові 
робочі місця, нові індустрії; істотно збільшувати випуск традиційних видів 

продукції; модернізувати промислові процеси; прискорено реструктурувати 
виробництво; освоювати нові ринки і створювати «м'які» інфраструктури для 
культурного туризму; поліпшувати промислову інфраструктуру та інвестиційне 
оточення; відроджувати  міські райони, що прийшли в занепад; посилювати 
конкуренцію і дати поштовх інноваційному розвитку; забезпечувати зростання 
торгівлі; збільшувати продуктивність праці і кількість висококваліфікованих 
людських ресурсів. 

Література: 1. Хокинс Дж. Креативная экономика / Дж. Хокинс. – М. : 
«Классика-ХХ1», 2011. – 256 с. 2. Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые 
меняют будущее / Р. Флорида. – М.: «Классика-ХХI», 2007. – 430 с. 3. Лэндри Ч. 
Креативный город / Ч. Лэндри. – М. : «Классика-ХХ1», 2011. – С. 19. 4. 

Творческие индустрии / Creative Industries [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://vikent.ru/enc/7425/. 
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Креативна економіка – економіка, в якій люди, «що заробляють на ідеях», 

стають значущими для всіх секторів економіки. Сама ж креативна економіка 
базується на наступних ключових принципах, при цьому не заперечуючи основні 
домінанти позицій ринкової економіки: 

– домінування інтелектуальної економічної продукції, а не матеріальної; 
– основним активом на підприємствах будь-яких форм власності є 

інтелектуально-креативні ресурси, раціональне управління якими забезпечує 
ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів; 

– переважання якісної оцінки ефективності виробничої, логістичної, 
торгової та інших видів підприємницької діяльності; 

– отримання прибутку забезпечується через споживчу вартість (корисність) 
економічних продуктів, в яких основну вартість складає їх інтелектуальний, а не 
матеріальний компонент; 

– верховенство людини при розробці систем управління як джерела 
інтелектуально-креативних ресурсів, що діє в умовах людино-машинних, людино-

інформаційних, людино-комунікаційних і тому подібних систем. 

http://vikent.ru/enc/7425/
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Основний ресурс суспільства в умовах креативної економіки – це творча 
діяльність людини. При виробництві будь-яких економічних продуктів 
забезпечується вільний, ефективний і цілеспрямований обмін творчою енергією 
між усіма учасниками ринку. Молода креативна економіка стає основним 
компонентом економічного зростання, зайнятості, торгівлі, інновацій та 
соціальної згуртованості в найбільш розвинених країнах, а головним джерелом 
економічного зростання, конкурентоспроможності та зайнятості виступає 
взаємозв'язок між секторами культури і виробництва. 

Інтеграція сучасних творчо-експериментальних підходів і підприємництва 
створює інноваційні ідеї для бізнесу, а здатність творчих індустрій розробляти 
стиль і дизайн в поєднанні з маркетинговими навичками сприяють перетворенню 
більших виробництв, дозволяючи їм витримувати конкуренцію. 

Креативна економіка характеризується з точки зору системного 
креативного підходу, в основі якого лежать креативне проектне мислення, 
креативна уява, практична спрямованість. 

Нами виявлені такі особливості креативної економіки як системного 
феномена: 

– висока роль нових технологій і відкриттів в різних сферах діяльності 
людини; 

– інноваційний характер розвитку економіки; 
– прорив у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); 
– мережевий і глобальний характер знань; 
– поява нових методів і способів управління людським капіталом; 
– формування нових індустріальних країн (НІК) як інституційної основи 

економіки; 
– новий порядок взаємодії учасників ринкового обміну, коли споживач ідеї 

бере участь в її створенні; 
– високий ступінь невизначеності; 
– гостра необхідність в генерації нових знань, ідей. 
Раніше підприємець міг володіти п'ятьма факторами виробництва – праця, 

земля, капітал, підприємницькі здібності і інформація, але в умовах нової 
креативної економіки додається ще один фактор – ідея. Парадоксально, але не 
володіючи першими чотирма факторами (праця, земля, капітал, підприємницькі 
здібності), тільки на останніх двох можна почати бізнес, маючи інформацію про 
потребу і ідею, як її задовольнити. НІК і креативні індустрії служать частиною 
фундаменту креативної економіки. Креативним ядром, мотором нової економіки 
виступає венчурний бізнес. Драйвер креативної економіки – вільна конкуренція. 
Тут відбувається заміщення фізичного капіталу на людський в якості основного 
фактора розвитку і його частки в національному багатстві (в передових країнах 
вона сягає 70-80%). Результатами розвитку нового типу економіки є підвищення 
якості людського капіталу, якості життя та виробництво знань, нових технологій, 
інновацій і послуг високої якості. Істотним протиріччям, яке лежить в основі 
переходу від індустріального до постіндустріального суспільства, є 
невідповідність між творчими обмеженнями промислової, організаційної епохи і 
об'єктивною потребою суспільства в активізації творчих здібностей людини. Це 
протиріччя проявляється у невідповідності між високим креативним потенціалом 
і бюрократичною зарегламентованою системою індустріального суспільства, між 
креативністю і жорстким контролем. 

Стартапи, креативні хаби і культурні індустрії – ці слова тільки входять в 
словник українців. У багатьох же країнах з більш високим рівнем життя, ніж у 
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нас, це стандартний набір з лексикону економістів і менеджерів. На наше 
переконання, креатив в економіці не тільки посилить Україну економічно і 
збільшить кількість цікавих робочих місць, а й допоможе сформувати 
самостійних і відповідальних громадян. Самоосвіта і вже високий середній IQ 
українських студентів  переважать старомодні методики вітчизняної освіти [1]. 
Україна заробляє близько млрд. дол США в рік завдяки креативним галузям. У 
креативних галузях української економіки зайнято до 1 млн. осіб. Вони 
створюють приблизно 3,4% валового внутрішнього продукту [2]. Україна завдяки 
введенню в експлуатацію значних потужностей для виробництва тепла з газу, 
термомодернізації будинків і зменшення норм  споживання газу заощадила 7,2 

мільярда кубометрів газу. Україна повинна йти шляхом створення котелень, що 
працюють на біологічному паливі, використовувати вітчизняне обладнання і 
спалювати вітчизняну деревину. З 2014 року з'явилося котелень на біопаливі 
приблизно на 1650 МВт. Однак, як правило, це невеликі котельні, потужністю 0,5-

2 МВт, оскільки вони встановлюються при лікарнях, школах, дитсадках. У 2017 
році був прийнятий закон, що дозволив продавати тепло не з газу за тарифом, 
який прив'язаний до ціни газу. 10% дисконту на тепло з біопалива у порівнянні з 
теплом з газу дає можливість міським бюджетам і населенню заощаджувати. Нові 
можливості стимулюють інвесторів масштабувати вже існуючі проекти і заходити 
в інші міста. Відходи деревини є всюди, по всій Україні. Інвестор буде дивитися 
на приклади проектів, які вже працюють і повертають інвестиції. Якщо два-три 
приклади таких котелень приживуться, за рік-два Україна отримає бум подібних 
проектів [3]. 

Креативна економіка в протистоянні глобальній кризі набагато сильніша, 
ніж традиційні індустрії. Креативна економіка як нова тенденція всесвітнього 
економічного розвитку відіграє специфічну роль при відновленні глобальної 
економіки. Креативна економіка – одне з джерел динамічного економічного 
розвитку, яке визначається як перетин і інтеграція мистецтва, культури, бізнесу, 
інновацій та нових бізнес-моделей, що становлять цикл створення, виробництва і 
розподілу товарів і послуг, які використовують інтелектуальну власність як 
первинну витрату. Основна «додана вартість» в креативній економіці буде 
створюватися в процесі творчості, завдяки новим знанням і праву інтелектуальної 
власності на результати такої праці. Переможцями на ринку стануть ті виробники, 
які зможуть максимально використовувати «додану цінність», створювану за 
рахунок стилю, іміджу, електронного маркетингу і реклами, – тобто всього того, 
що виробляють творчі індустрії. До результатів прояви креативності в економіці 
відноситься розвиток аутсорсингу (контрактного виробництва) і «віртуальних 
компаній», які передають субпідрядникам практично все – виробництво, 
логістику, рекламу, бухгалтерію, зберігаючи за собою лише невеликий штат 
адміністраторів, фахівців з маркетингу і розробників. Такі фірми зберігають за 
собою лише функції, пов'язані з виробництвом інтелектуальної власності, 
творчими розробками або торговою маркою. 

Література: 1. Украину через два года ждет всплеск креативной экономики 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.facenews.ua/ 

articles/2015/290001/. 2. Украина зарабатывает около $4 млрд в год благодаря 
креативным отраслям [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ukraina-zarabatyvaet-okolo-4-mlrd-v-

hod-blahodarja-kreativnym-otrasljam-3858689. 3. Стало известно, сколько Украина 
сэкономила благодаря альтернативной энергетике [Электронный ресурс]. – Режим 

https://www.facenews.ua/


107 

 

доступа : https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/stalo-izvestno-skolko-

ukraina-sekonomila-blahodarja-alternativnoj-enerhetike-3858686. 
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За останнє десятиліття посилилися процеси глобалізації, регіоналізації, 

модернізації і трансформації господарських систем. Це висуває в якості 
прогресивного креативний тип розвитку, спрямованість і темпи якого 
визначаються людиною як генератором нововведень. За нашими прогнозами в 
перспективі 2020-2030 рр. найбільша частина доданої вартості буде створюватися 
в основному за рахунок креативних факторів виробництва. Такий творчий підхід і 
креативність стануть ведучими для економічного розвитку в XXI столітті, а 
креативний клас буде стрижнем людських ресурсів. 

Креативність, в кінцевому підсумку, буде виступати головним потенціалом 
і інструментом поряд з традиційними способами мислення і управління в 
економіці. Лідерами соціально-економічного і науково-технічного прогресу 
стануть тільки ті організації, які освоять науку креативного управління соціально-

економічним розвитком в умовах невизначеності і перманентно виникаючих 
кризових ситуацій. 

На етапі становлення креативної економіки для роботодавців все більший 
інтерес представлятимуть управлінські, інженерно-технічні кадри, що володіють 
професійними знаннями, вміннями, навичками, компетенціями, високим рівнем 
інтелекту і креативності мислення. Затребуваними стануть фахівці, що мають 
перераховані якості поряд зі здоровою ініціативністю, амбітністю і соціально 
орієнтованою «агресивністю». Сучасні управлінці в умовах креативної економіки 
повинні володіти вміннями формувати інноваційні цілі, успішно вирішувати 
нестандартні проблеми, діяти креативно і оригінально як у бізнесі, так і в інших 
видах економічної діяльності [1, с. 142]. 

В умовах креативної економіки зростає потреба, а, отже, і підготовка 
креативних кадрів для управління соціально-економічними процесами. Необхідно 
домагатися, щоб фахівці мали такі навички: оригінальність – здатність виробляти 
незвичайні ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих; велика кількість ідей, 
що виникають за одиницю часу. Такий параметр, як гнучкість, дозволяє 
відрізнити особистість, яка проявляє гнучкість при вирішенні проблеми, від тих, 
що проявляють ригідність. Так можна визначити фахівців, що оригінально 
розв'язують проблеми, відокремивши їх від тих, що демонструють неправдиву 
оригінальність. Сприйнятливість кандидата демонструє чутливість до 
незвичайних деталей, суперечностей і невизначеності, готовність швидко 
перемикатися з однієї ідеї на іншу. Метафоричність проявляє готовність 
працювати в незвичному контексті, схильність до символічного, асоціативного 
мислення, вміння побачити в простому складне, а в складному – просте. 
Задоволеність виступає підсумком прояви креативності. При негативному 
результаті втрачається сенс і подальший розвиток почуття. Оригінальність – 
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здатність продукувати незвичайні, нестандартні ідеї. Новаторська ґрунтовність – 

здатність детально розробляти  ідеї, що виникли. Опір замиканню – це здатність 
не слідувати стереотипам і тривалий час при вирішенні проблем залишатися 
«відкритим» для різноманітної інформації, що надходить. Домінантність 
розуміння – здатність виявляти дійсно істотне, саму суть проблеми. Точність 
формулювань відображає здатність до трансформації образної інформації в 
словесну форму. 

В даний час багато організацій приділяють дедалі більшу увагу підготовці і 
підвищенню кваліфікації креативно-інтелектуальних працівників з питань 
управління людськими ресурсами, здатних ефективно вирішувати проблеми 
кадрового менеджменту в умовах креативної економіки. Такі кадри управлінців, 
як правило, володіють вміннями виявляти гнучкість, креативність, толерантність, 
знаходити нестандартні  управлінські рішення в сфері кадрового менеджменту та 
управління персоналом, виявляють домінантність розуміння і точність 
формулювань понять і принципів.  

Ми вважаємо не зовсім обґрунтованою і недоведеною позитивну роль 
транснаціональних корпорацій (ТНК) в здійсненні наукового прогресу людства. 
Ми визнаємо факти того, як щодня, наприклад, тільки одна фармацевтична 
корпорація Pfizer витрачає на дослідження 100 млн. дол., а щорічні витрати на ці 
цілі Ford і IBM становлять 2-3 млрд. дол., що перевищує науково-дослідні 
бюджети багатьох країн. У США практично весь обсяг подібних витрат (на 
науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки) приватного бізнесу 
доводиться на 700 найбільш великих компаній і близько 40% цих коштів – на 15 
найбільших ТНК. Саме ТНК є суб'єктами, які займаються «перекачуванням» 
мізків, а також інвестиціями в освіту. Вони фінансують у великих обсягах 
науково-дослідні центри при університетах. На наших очах народжуються 
структури, які нібито здатні замінити державу. Але все викладене характеризує 
більше фінансові аспекти проблеми. Але існує багато проблем, які успішно 
вирішують держави, але які нецікаві для ТНК. Тому держави повинні підтримати 
креатівізацію економіки, не віддаючи цю найважливішу справу на відкуп ТНК. 

В умовах креативної економіки при змінах у вимогах до сучасних кадрів 
менеджменту повинна значно змінитися і структура матеріальних і 
нематеріальних активів організацій, що успішно діють і займають провідні 
позиції на вітчизняному і зарубіжних ринках. У перспективі значно зросте частка 
їх креативно-інтелектуальних витрат. На нашу думку, професійний портрет 
менеджера в умовах креативної економіки повинен мати такі характеристики: 
високий рівень креативно-інтелектуальної підготовки; володіння аналітичним і 
прогностичним нестандартним мисленням; вміння виявляти суть проблем, які не 
лежать на поверхні і адекватно оцінювати можливості їх вирішення; високий 
рівень професійної підготовки і якісна вища освіта; володіння сучасними 
інструментами та методами (включаючи інформаційно-комунікаційні); володіння 
високим рівнем комунікабельності; володіння інструментарієм соціально-

психологічного управління людьми в умовах креативної економіки і т.д. 
Під час становлення креативної економіки з'являється потреба в розробці 

теоретичних, методологічних, методичних і практичних методів і підходів для 
використання креативно-інтелектуального людського потенціалу як головної 
продуктивної сили в постіндустріальному суспільстві. Відмітна особливість 
креативної економіки від традиційної полягає в тому, що основний інструмент в 
ній – знання, ресурс – інформація, продукт – інновація. Концепція креативної 
економіки об'єднує воєдино різні поняття «інформаційної економіки», «економіки 
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знань» та «інноваційної економіки». У сучасних умовах спостерігається ситуація, 
коли питома вага креативної складової в ціні товару (послуги) стає істотною. А це 
вимагає принципової зміни акцентів в підготовці фахівців. З урахуванням того, 
що креативну економіку характеризують такі особливості: безперервний 
інноваційний розвиток, велика роль людського капіталу в інноваційному 
розвитку; інвестиції в нові товари, послуги, технології, в розвиток людського 
капіталу; велика частка наукомісткої продукції і т.д. Це вимагає істотної 
трансформації всієї системи підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів, відповідних особливостям креативної економіки. Такі кадри в 
першу чергу повинні мати здатність швидко переключатися з однієї проблеми на 
іншу, знаходити нестандартні управлінські рішення для підвищення ефективності 
соціально-економічного розвитку. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Інноваційне зростання регіональної 
економіки  в умовах глобалізаційних викликів / А. А. Пакуліна, А.С. Євсєєв  // 
Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції [«Регіональна, 
галузева та суб'єктна економіка України на шляху до євроінтеграції»] (19–20 

квітня 2017 р., Україна, м. Харків). Тези доповідей. Частина 3. – Харків: ХНУБА, 
2017. – С. 141–143. 
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Сучасний стан індустрії туризму характеризується високими темпами 

розвитку. Відповідно, у керівників, менеджерів, і інших працівників сфери 
туризму і його обслуговування виникає необхідність у всебічному вивченні та 
аналізі змін, що відбуваються в туризмі. 

Необхідність статистичного вивчення туризму обумовлена потребою в 
отриманні об'єктивної та достовірної інформації про становище і розвиток 
туристичної галузі та оцінки її внеску в загальну величину валового внутрішнього 
продукту, а також вивчення оцінки туристичних потоків, навантаження на 
туристську інфраструктуру, задоволення туристського попиту та відповідність 
очікувань споживачів пропозицій на ринку туристичних послуг. 

Статистика туризму є галуззю соціально-економічної статистики і 
обстежує питання розвитку туризму і туристської індустрії. Мета статистики 
туризму - проведення статистичних обстежень явищ, як обмежених ринками 
відпочинку, так і охоплюючи весь ринок подорожей у взаємозв'язку різних 
характеристик туризму, як для самостійного аналізу діяльності в цій галузі, так і 
для використання в якості джерела даних для розробки пов'язаних з туризмом 
макроекономічних показників [1, с. 22]. 

Для реалізації цієї мети необхідно організувати статистичне спостереження 
за потоками туристів, місцями їх розміщення, характеристиками поїздок, оптовою 
та роздрібною торгівлею, транспортом, будівництвом, зайнятістю, фінансовим 
посередництвом, доходами і витратами, пов'язаними з туризмом на основі єдиної 
наукової методології. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Бурхливий розвиток туризму 
сьогодні обумовленим багатьма чинниками економічного, соціального, чисто 



110 

 

фізіологічного порядку [2, с. 241]. Людина, з одного боку, має можливість 
подорожувати, а з іншого, мусить активно відпочивати задля відновлення сил, 
підтримки здоров‘я та емоційного стану. Покращення економічного становища 
кожної родини безумовно сприяє зростанню попиту в туризмі. Але цей процес 
взаємопов‘язаний - збільшення туристичних потоків в регіоні, а таким чином, і 
матеріальних ресурсів, стимулює його економіку і підтримує мешканців. Усі 
процеси, пов‘язані з рухом матеріальних та людських, ресурсів, мають бути 
Проаналізовані. В основі практично всіх досліджень як внутрішнього, так і 
міжнародного туризму, лежать статистичні дані. На сьогодні статистика туризму 
охоплює величезне коло питань. Статистичні дослідження проводять для того, 
щоб виявити, як туризм впливає на економіку країни, на платіжний баланс, а 
також для виявлення основних напрямків та тенденцій розвитку туризму для 
планування його матеріально-технічної бази, проведення маркетингових 
досліджень та просування продукту до потенційних споживачів. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На всіх стадіях 
статистичного дослідження сфери туризму (збір інформації, її зведення та 
групування, аналіз згрупованих даних) виникають проблеми, що пов‘язані з 
особливостями даного об‘єкту дослідження. Туризм – явище, яке безпосереднє 
пов‘язане з економікою країни. У цьому сенсі для аналізу руху фінансових, 
матеріальних ресурсів туристичних підприємств у більшості випадків достатньо 
використовувати таку форму спостереження, як звітність. У той же час, туризм – 

соціальне явище, що залежить від настрою людини, її інтересів, захоплень. Тому, 
широке коло спостережень в туризмі пов‘язане із спеціально організованими 
обстеженнями. У статті здійснено спробу висвітлити, які форми, види, способи 
спостереження можна використовувати для різних напрямків дослідження і які 
можливості дає діюча в Україні Програма вибіркового опитування туристів. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є систематизація питань, 
пов‘язаних з першим етапом статистичного дослідження в туризмі – 

статистичним спостереженням. Для досягнення мети в статті поставлено такі 
завдання: 

– виділити основні напрямки наукових досліджень у туризмі; 
– висвітлити завдання статистики туризму; 
– згрупувати можливі об‘єкти та одиниці спостереження; 
– виділити основні форми статистичної звітності в туризмі; 
– висвітлити можливі напрямки аналізу даних, отриманих у результаті 

проведення вибіркового обстеження туристів і одноденних відвідувачів, яке 
організує Державний комітет статистики України. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм – сфера діяльності, яка 
має суттєві вигоди для економіки регіону. Критерії економічних вигод країни 
(регіону) від розвитку туристичної діяльності такі: 

– особисті доходи (заробітна плата працівників туристичної та суміжних 
галузей, доходи власників); 

– зайнятість (робочі місця в галузі туризму та суміжних галузях); 
– комерційні доходи (валові надходження, що створюються завдяки 

витратам туристів, 
– чистий прибуток підприємств туристичної та суміжних галузей); 
– державні доходи (податки, збори, доходи державних підприємств); 
– частка туризму у формуванні валового внутрішнього продукту; 
– надходження іноземної валюти.  
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Туризм безпосередньо або опосередковано, через туристське споживання, 
здійснює стимулюючий вплив на розвиток таких видів економічної діяльності, як 
транспорт, готелі та ресторани, роздрібна торгівля, харчова промисловість, 
будівництво, зв‘язок, страхування, фінансове посередництво, діяльність у сфері 
відпочинку і розваг, культури та спорту тощо; стимулює пожвавлення місцевої 
економіки та створення додаткових постійних та сезонних робочих місць. 
Статистика туризму має давати кількісну оцінку всім явищам та процесам у даній 
сфері. Тому на неї покладено такі завдання: 

– організація та проведення статистичного спостереження в туризмі; 
– удосконалення системи показників у цій сфері; 
– аналіз динаміки та структури туристських потоків; 
– аналіз забезпеченості туризму матеріальними, фінансовими, трудовими 

ресурсами; 
– аналіз розвитку туристської інфраструктури: засобів з розміщення 

туристів, харчування, 
– транспортних засобів та ін.; 
– аналіз фінансового стану підприємств туризму; 
– аналіз доходів і витрат міжнародного туризму; 
– аналіз внеску туризму в економіку країни.  
Основними напрямками статистичних досліджень туризму є: 
– іноземний (в‘їзний) туризм. При вивченні іноземного туризму за 

допомогою статистичних методів дослідження має підраховуватися кількість 
іноземних туристів, здійснюватися їх розподіл за країною походження, 
тривалістю перебування, обсягом витрат цих туристів. Особлива увага має 
приділятися методам вивчення економічного впливу іноземного туризму; 

– зарубіжний (виїзний) туризм. Завданнями статистичного дослідження 
виїзного туризму є, перш за все, обчислення кількості зарубіжних туристів, їх 
розподіл за країнами, до яких зарубіжні туристи виїжджають, вивчення їх 
структури за тривалістю перебування, обсягів витрат цих туристів; 

– внутрішній туризм. У результаті статистичного вивчення внутрішнього 
туризму має бути підраховано кількість внутрішніх туристів, обсяг витрат цих 
туристів, і, головне, економічний вплив внутрішнього туризму; 

– туристична індустрія. Завданнями статистичного дослідження індустрії 
туризму є визначення кількості пов‘язаних з туризмом закладів (готелів, 
санаторіїв, туристичних підприємств тощо), їх місткості, категорійності, 
завантаженості. Важливим є питання оцінювання економічного внеску цих 
закладів у економіку регіону. 

Будь-яке статистичне дослідження проводять у три етапи. Першим етапом 
є збирання інформації, яке здійснюється методом статистичного спостереження. 
На другому етапі проводять статистичне зведення матеріалів спостереження. 
Далі, на третьому етапі, результати зведення мають бути проаналізовані 

Література: 1. Опорний конспект лекцій з курсу «Бухгалтерський облік в 
туристичній індустрії» / В.Г. Горєлкін, С.Я. Король. – К.: КНЕУ, 2001. – 70 с. 
2. Пакуліна А. А. Вдосконалення інфраструктури туризму у складі соціального 
комплексу регіону / А. А. Пакуліна, Г. С. Пакуліна // Вісник економіки 
транспорту і промисловості. – 2015. – Вип. 49. – С. 240–242. 
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ ФАХІВЦІВ ІННОВАЦІЙНИХ 
СЛУЖБ І КРЕАТИВНИХ РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А.А., 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

студ. Євсєєв А.С. 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 
У службах, що впроваджують нововведення на підприємствах, оплата 

праці фахівців не достатньо узгоджена з кількістю і якістю праці, не 
відпрацьована система заохочення персоналу. Для розв'язання цієї проблеми 
найбільш ефективне застосування оплати праці за контрактом. 

Контракт є особливою формою трудового договору, який характеризується 
ширшими можливостями сторін на визначений термін індивідуалізувати умови 
трудової діяльності, що сприяє ефективному використанню трудового та 
інтелектуального потенціалу працівника, його здібностей і професійних навичок. 

Зважаючи на обмеженість досвіду формування специфічних систем оплати 
праці у службах впровадження нововведень, вважаємо за доцільне взяти за основу 
позитивні моменти, нагромаджені практикою: безтарифні моделі оплати праці, 
градацію співвідношень оплати праці різної якості [1, с. 83]. 

Оплата праці за трудовим договором, як правило, передбачає постійну 
(гарантовану) та змінну частки. Фіксована частка заробітної плати залежить від 
характеру виконуваної роботи й визначається сторонами в індивідуальному 
порядку. Змінна частка заробітної плати пов‘язана з кінцевими результатами 
діяльності служби впровадження нововведень. Співвідношення постійного й 
змінного компонентів заробітної плати встановлюється підприємствами 
відповідно до визначеного фонду оплати праці. 

Як основу для визначення постійної (гарантованої) частки винагороди 
доцільно використовувати посадові оклади згідно з встановленими умовами 
оплати праці з урахуванням компенсаційних виплат, обумовлених підвищенням 
роздрібних цін. 

Змінну частку оплати – премію, що стимулює високопродуктивну працю 
понад функціональні обов'язки, доцільно нараховувати залежно від 
індивідуальних оцінок якості роботи фахівців служби впровадження інновацій і 
креативних робітників. 

 Для визначення якості роботи фахівця пропонуємо використовувати 
систему експертно-бальних оцінок. Перелік складових за елементами оцінки та їх 
значущість наведені в табл. 1. 

Інтегральна, комплексна оцінка якості роботи фахівця для визначення 
розміру змінної частки винагороди (премії) базується на узагальнених значеннях 
коефіцієнтів елементів. Оцінка всіх складових елементів здійснюється 
безпосереднім керівником структурного підрозділу, де працює фахівець, за 
двобальною шкалою: нормативний (середній) рівень – 1; понаднормативний 
рівень – 2. 

Сума оцінок критеріїв, зважених на питому значущість, дозволяє 
обчислити узагальнені оцінки ділових якостей, складності виконуваних функцій, 
результатів праці. Середня арифметична цих величин визначає інтегральну оцінку 
якості роботи фахівця. 

Однобальний результат не дає права на премію, оскільки якість роботи 
працівника не перевищує нормативного рівня. Премія виплачується тим 
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працівникам, інтегральна оцінка якості праці яких вища середнього рівня і 
знаходиться в діапазоні від 1,1 до 2,0 балів. 

 
Таблиця 1 – Приблизні оцінки якості роботи фахівців служби 

впровадження нововведень і креативних робітників 

Елементи оцінки та їхні складові 
Питома значущість 
критеріїв, долі 

одиниці 
1. Ділові якості 
1.1. Компетентність 0,26 
1.2. Організаторські здібності 0,13 
1.3. Відповідальність  0,14 
1.4. Самостійність та ініціативність 0,12 
1.5. Здатність засвоювати нові знання й використовувати нові методи в 
роботі 

0,25 

1.6. Комунікабельність 0,10 

Сумарна оцінка 1,00 

2. Складність функціональних обов‘язків 

2.1. Диверсифікація, комплексність робіт 0,45 
2.2. Самостійність виконання робіт 0,25 
2.3. Додаткова відповідальність за результати праці 0,30 

Сумарна оцінка 1,00 

3. Результати праці 
3.1. Кількість виконаних планових і позапланових інноваційних робіт 
(завдань) 

0,31 

3.2. Якість виконання робіт 0,39 
3.3. Дотримання термінів виконання робіт (завдань) 0,30 

Сумарна оцінка 1,00 

 
 Послідовне обчислення комплексної оцінки якості роботи фахівців 

відображається у персональних оціночних картках, які містять також основні 
відомості про працівника (освітньо-кваліфікаційні характеристики – посада, 
освіта, стаж роботи на даному місці, посадовий оклад). 

Необхідно підкреслити, що такі елементи оцінки, як ділові якості й 
складність виконуваних функцій, мають наскрізний характер, відповідно вони 
можуть бути використані для фахівців будь-яких структурних підрозділів 
підприємства; критерії оцінювання результатів праці визначаються з урахуванням 
специфічних вимог певного функціонального підрозділу. 

Для визначення оцінки якості роботи нами здійснено відбір ознак ділових 
якостей і складності виконуваних функцій працівника відповідно до змісту 
посадових обов'язків фахівців різних посадових груп, вимог Кваліфікаційного 
довідника посад керівників, фахівців і службовців та їхньої професійно-
кваліфікаційної підготовки. 

Розмір премії визначається в такій послідовності: 
1) розрахувати індивідуальні інтегральні оцінки якості роботи фахівців 

(посадових груп фахівців) служби впровадження нововведень за формулою (1): 

3

РСД
О ПФЯ

ЯІ


  ,      (1) 

де  ОЯІ – індивідуальна інтегральна оцінка якості роботи фахівця 
(посадової групи фахівців) служби впровадження нововведень; 

ДЯ – узагальнена оцінка ділових якостей; 
Сф – узагальнена оцінка складності виконуваних функцій; 
РП – узагальнена оцінка результатів праці; 
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2) визначити сумарне значення індивідуальних комплексних оцінок роботи 
фахівців, що мають право на премію (ОСУМ ЯІ) за формулою (2): 

ОСУМ ЯІ =  ОЯІ ;      (2) 
3) обчислити ціну одного балу (ЦБ) за формулою (3): 

ОЦ
ЯІСУМ

Б
П

 ,       (3) 

де  П – виділений розмір коштів на преміювання фахівців; 
4) визначити персональний розмір премії фахівця (ПІНД) за формулою (4): 

ПІНД = ОЯІ х ЦБ;      (4) 
5) визначити величину заробітної плати робітника за місяць із урахуванням 

премії (ЗПІНД) за формулою (5): 
ЗПІНД = ПОІНД + ПІНД,      (5) 

де  ПОІНД – посадовий оклад фахівця, грн. 
Слід відмітити, що сумарне значення одного балу залежить від кінцевих 

результатів роботи служби, що впроваджує нововведення, а індивідуальна 
інтегральна оцінка якості роботи фахівця може залишатися незмінною впродовж 
року або іншого терміну, визначеного трудовим договором, за умови відсутності 
зауважень до працівника. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Удосконалення методики безтарифної оплати 
праці на підприємстві / А. А. Пакуліна, Г. С. Пакуліна, Ю.І. Коваленко // 
Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритети  
розвитку  національної  економіки  в  контексті євроінтеграційних та глобальних 
викликів»] (20-21 квітня 2016 р., Україна, м. Харків). Тези доповідей. Частина 2. – 
Харків : ХНУБА, 2016. – С. 82–85. 

 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

Канд. екон. наук, доц. Пеняк Ю.С. 
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

 

Найбільш мобільною частиною активів підприємств є оборотні активи, 
ефективне використання яких призводить до суттєвого збільшення загального 
рівня прибутковості господарської діяльності підприємств, саме тому необхідно 
визначити головні економічні, політичні, соціальні, технічні, маркетингові та інші 
чинники впливу на ефективність використання оборотних активів з урахуванням 
особливостей галузі. Проблема формування та ефективного використання 
оборотних активів на підприємствах України при постійному впливі внутрішніх 
та зовнішніх чинників є актуальною. Корегування принципів управління 
оборотними активами на підприємствах України поступово сприятиме 
підвищенню ефективності їх діяльності.  

Аналізуючи чинники, що впливають на ефективність працюючого 
капіталу, та спираючись на дослідження зарубіжних економістів 
Дж. М. Сэмуелса, Ф. М. Вилкеса, Р. Э. Брейшоу можна виділити багато факторів 
ефективності використання працюючого капіталу, такі як обсяг продажу, 
ефективність кредитного контролю, термін продажу в кредит, час підготовки до 
випуску продукції, виробничий цикл, мінливість у попиті на товар, обсяги 
запланованого випуску і продажу, число виробничих потоків, процентні ставки, 
особливості виробленого продукту, портфель замовлень, сезонність [1]. 
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На підставі анкетного опитування робітників фінансових служб, зроблено 
висновок, що на оборотні активи максимально впливають стан розвитку 
економіки, законодавча база регулювання, рівень конкуренції в галузі, 
конкурентоспроможність підприємства, професійний рівень менеджменту, 
організаційна культура та облікова політика, що існує на підприємстві, крім того, 
автор поділяє всі чинники за ступенем їх впливу на оборотні активи на чинники 
визначального впливу, суттєвого впливу, відчутного та незначного впливу [2]. 

Деякі автори пропонують класифікувати чинники впливу на ефективність 
функціонування оборотних активів за такими ознаками: зовнішні, поділяючи їх на 
макроекономічні (характеризують стан економіки країни) та правові 
(характеризують вплив фінансової політики країни на функціонування 
оборотного капіталу), і внутрішні, а саме управлінські [3]. Інші автори поділяють 
чинники впливу на об‘єктивні та суб‘єктивні, серед яких головними вважають 
організаційно-правову форму, розмір підприємства, вартість активів, залучених з 
різних джерел, кон‘юнктуру ринку капіталу, свободу вибору джерел 
фінансування, рівень оподаткування прибутку, міру ризику при фінансуванні 
підприємства, крім того, автори зазначають суттєвий вплив галузевої особливості 
господарської діяльності на структуру активів, тривалість операційного циклу, 
рівень ліквідності активів, ефективність використання позикового капіталу [4]. 

Разом з цим, слід зазначити, що істотним чинником, що негативно впливає 
на прийняття недосконалих рішень стосовно оборотного капіталу є відсутність на 
підприємствах координації діяльності різноманітних служб, інформаційного 
менеджменту, внутрішнього контролю й управлінського обліку. Розділяють 
ризики загально економічного та внутрішньогосподарського характеру на ринкові 
чинники, до яких відносять конкуренцію та складність виходу на ринок, чинники 
фінансово-господарського характеру, а саме сезонність, плинність кадрів, дефіцит 
власних коштів, та макроекономічні чинники (недосконалість податкового 
забезпечення, низька інвестиційна привабливість галузі та зниження 
макроекономічних показників).  

Також, серед чинників впливу на ефективність використання оборотних 
активів виділяють:  

- чинники кризового стану в українській економіці, які суттєво впливають 
на сповільнення оборотності оборотного капіталу, крім того, зосереджується 
увага також на внутрішніх резервах суб‘єктів підприємництва;  

- інфляцію, чинну нормативно-правову базу, непридатність методики 
розрахунку мінімальної кількості обігових коштів через її складність, управління 
фінансовими ресурсами та механізм поповнення обігових коштів, відсутність 
зв‘язку між нормативом обігових коштів та кредитуванням запасів та інші;  

- зовнішні фактори (фактори макросередовища), які об'єднують «в такі 
групи: економічні, політико-правові, соціально-демографічні та фактори, 
пов'язані з технічним прогресом», та внутрішні фактори (фактори 
мікросередовища), до яких «відносять виробничу технологію, стратегічні цілі 
підприємства, облікову політику, організаційну структуру» та ін. [5]. 

На нашу думку, всі фактори ефективності використання оборотних активів 
підприємств доречно поділити на дві частини: зовнішні та внутрішні.  

Зовнішні фактори здійснюють значний вплив на ефективність 
використання оборотних активів незалежно від діяльності підприємства на 
відміну від внутрішніх факторів, позитивний і негативний вплив яких залежить 
від докладених зусиль на конкретному підприємстві.  
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Всі зовнішні чинники, на нашу думку, можливо поділити на чинники 
макроекономічного рівня (це податкова політика держави, грошово-кредитна 
політика держави, інфляція, митне регулювання) які є суттєвими на рівні 
економіки держави в цілому, та чинники галузевого рівня, які є важливими саме 
для підприємств. Серед факторів галузевого рівня найвпливовішими на 
ефективність використання оборотних активів вважаємо наступні: рівень 
конкуренції в галузі, рівень економічного розвитку галузі, рівень цін на 
енергоносії та послуги транспорту, нормативно-правова база регулювання 
земельних відносин, пропозиція сировини і матеріалів, попит та цінові умови на 
ринках, сезонні коливання, кліматичні умови, обмеженість кредитування 
фінансовими установами, недостатність  інвестицій  в  сільське  господарство, 
монополізація каналів збуту окремими учасниками ринку. 

Внутрішні фактори ефективності використання оборотних активів на 
підприємствах України запропоновано поділити на 4 великі групи: стадія 
життєвого циклу підприємства; професійна підготовка персоналу; наявність 
ресурсів; технологія виробництва. Також до внутрішніх факторів впливу на 
оборотні активи відносять термін виробництва продукції, термін оборотності 
оборотних коштів, масштаб діяльності підприємства, розрахунки з 
постачальниками, а до зовнішніх факторів – стан економіки, коливання 
кон‘юнктури ринку, рівень оподаткування, політику держави, темпи інфляції, 
галузь діяльності підприємства.  

Таким чином, підвищення ефективності використання ресурсного 
потенціалу підприємствами є однією з важливих проблем подальшого розвитку 
виробництва в сучасних умовах господарювання. На ефективність використання 
оборотних активів підприємств зовнішні чинники здійснюють більш відчутний 
вплив, однак, негативні наслідки такого впливу можливо частково зменшити за 
рахунок внутрішніх чинників, таких як дотримання оптимальної питомої ваги 
складових оборотних активів в їх загальній кількості, якісної збутової, облікової 
та фінансової політики, сучасної технології виробництва та інших. 
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Визначення комерційної вартості патентів, як і інших інтелектуальних 
продуктів, завжди зводилося до їх оцінювання з використанням фінансових та/або 
ринкових індикаторів, які, в свою чергу, також залежать від тих же самих 
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показників інтелектуальних продуктів, тобто позбутися від мультіколеніарності 
індикаторів розрахунку в даному випадку практично неможливо. Мова йде лише 
про максимальне зменшення цієї залежності з використання нефінансових 
індикаторів. Проведені нами дослідження свідчать про те, що вільним від цього 
важливого недоліку є метод вартісної оцінки інтелектуальних продуктів 
(наприклад, патентів) зважених з урахуванням цитування (citation-weighted 

patents), яка була розроблена Hall і Jaffe на початку нинішнього століття [3, 4] , і 
розвинена останнім часом Платоновим В.В., Роговий Е.М. і Косенко А.П. [1, 2, 4]. 

На наш погляд, аналізуючи переваги використання індексів цитування 
патентів в наукових дослідженнях, найбільш важливим в контексті нашого 
дослідження є вплив цитування патентів на їх вартість. Використання цитат в 
журналах, патентах і інших джерелах допомагає визначити, досяг науковий 
продукт для кінцевого споживача, є організація високопродуктивної в «своїй» 
галузі. Індикатор «аналіз патентних цитат» дозволяє досліджувати вплив науки на 
технології, дозволяє визначати значимість і ефективність результатів творчої 
праці підприємств, організацій та установ. 

Принципова новизна і перевага цього підходу пояснюється двома 
факторами. Перший з них - це те, що даний підхід виділяє ключовий інтегральний 
показник, з яким можна зіставити вартість об'єкта інтелектуальної власності 
(ОІВ). При цьому, інші методичні підходи використовують безліч нефінансових 
показників, які не перебувають в суворої функціональної або навіть в статистично 
доведений взаємозв'язок. Другий фактор переваг методу - це наявність з 1980-х 
рр. необхідної кількісної бази даних для розрахунку інтегрального показника у 
вигляді електронної бази даних патентної інформації. Цей факт переводить 
пропозиціях по використанню методу цитування патентів з теоретичних позицій в 
практичну сферу розрахунків. 

Виходячи з проведеного нами аналізу підходів до цитування патентів і 
його використання як фактора комерційної цінності результатів творчої 
діяльності, на наш погляд, надзвичайно важливим є визначення вартісної оцінки 
патенту, прогнозування його комерційного потенціалу. Традиційні підходи до 
визначення вартісної оцінки об'єктів інтелектуальної власності загальновідомі, 
але вони не враховують, на наш погляд, надзвичайно важливою складовою, яка 
пов'язана з індексом цитування патенту. 

Його врахування при економічній оцінці патенту може зводитися до 

наступного. На наш погляд, фактична вартість патенту 
факт
патЦ

 знаходиться у 
функціональній залежності від вартості патенту, визначеної традиційним методом 

(витратним, дохідним, порівняльним або їх комбінаціями) - 
трад
патЦ , а також від 

коефіцієнт цитування даного патенту 
пат
цитК

 в науково-технічній друку. 
Як випливає з результатів проведених нами досліджень, визначення 

коефіцієнта цитування 
пат
цитК

 є досить складним завданням і вимагає збору, 
дослідження та обробки значних масивів патентної інформації за досить тривалий 
період часу. Наші пропозиції з цього приводу пов'язані з декількома напрямками. 
Їх використання в кожному конкретному випадку буде залежати від поставлених 
завдань: область дослідження (сфера дії патенту); необхідної точності 
розрахунків; наявність і доступність масивів інформації і т.п. 

Встановити прямий зв'язок коефіцієнта цитування з вартістю патенту, на 
наш погляд, є недоречним, оскільки сила впливу на кінцеве значення буде 
надмірним і придбання патенту за такою ціною може звести комерційні 
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перспективи використання патенту у ліцензіата в зону збитків. Наші пропозиції з 

цього приводу пов'язані не з загальній ціні (вартості) патенту 
факт
патЦ , а тільки з 

тією частиною вартості, яка знаходиться між мінімальною 
ОІВ
мінЦ та максимальною  

ОІВ
махЦ

 ціною патенту. Тобто позитивні характеристики цитування патенту можуть 
впливати тільки на частку додаткового прибутку від фактичного використання 

(споживання в реальному виробництві) патенту у ліцензіата - 
ОІВ
розробt

 . Формула 
визначення ціни патенту з урахуванням коефіцієнта цитування виходить із 
загальної концептуальної моделі визначення фактичної ціни ОІВ і набуває вже 
більш складний вид. 

Найпростіший, на наш погляд, варіант визначення значення коефіцієнта 
цитування пов'язаний з аналогічними дослідженнями, які проводили вчені 
каліфорнійського університету Халл Х.Б. та Яффі А. [3]. Досліджуючи значні 
обсяги інформації по цитованості патентів, виданих в США, вони прийшли до 
обгрунтованого висновку, що наявність цитування істотно впливає на комерційну 
цінність патенту. При цьому, за результатами їхніх досліджень, понад 25 відсотків 
патентів США зовсім не мають посилань, а 0,01% мають більше 100 посилань. 
Рекомендації Халл Х.Б. і Яффі А. дозволяють апріорі визначати значення за 
наступною шкалою: 

 наявність 1-6 цитувань патенту підвищує його вартість на 3%, тобто = 
0,03; 

 7-10 цитувань патенту підвищує його вартість на 10%, => = 0,1; 
 11-20 цитувань патенту підвищує його вартість на 35%, => = 0,35; 

 більше 20 цитувань патенту підвищує його вартість на 54%, => = 0,54; 
 для ефективних патентів самоцитування цінується вдвічі більше, ніж 

цитування іншими авторами. 
При використанні цього методичного підходу в розрахунках бере участь 

просте (не виважених) кількість цитат, що істотно спрощує розрахунки в обмін, 
але забезпечує невисокою рівень їх точності. Наведені дані, на наш погляд, 
можуть бути використані при проведенні оціночних розрахунків з урахуванням 
індексу цитування. Тим більше, що методична база їх використання вже є і не 
потрібно ніяких додаткових досліджень. Разом з тим, кінцевий результат, на нашу 
думку, буде мати невисоку точність, так як рекомендації Халла Х.Б. і Яффі А. не 
враховують, по-перше, технологічну сферу дії патенту (розкид цитувань патентів 
за технологічними сферах дуже значний), а також відсутній поділ цитат на 
самоцитування і інше цитування (умова: «одне самоцитування дорівнює двом 
іншим цитуванням» представляється вельми слабо обґрунтованим). Розвиток 
досліджень Халл В. та Яффі А. ми бачимо в розробці і обґрунтуванні аналогічних 
показників для визначення коефіцієнта по окремих технологічних сфер 
(наприклад, електротехніка, будівництво, хімія, продукти харчування та ін.), Що 
істотно змогло б підняти рівень точності кінцевих результатів розрахунку . 

Проведено апробацію розроблених моделей визначення ціни 
інтелектуально-інноваційних технологій показала, що отримані результати досить 
логічні, мають достатній ступінь достовірності та обґрунтованості, що свідчить 
про достатній науково-методичний рівень розроблених пропозицій. Звертаємо 
увагу на той факт, що облік показників цитування патентів дозволяє певним 
чином збільшити продажну ціну патенту, що надає таким патентів додаткових 
конкурентних переваг на трансферному ринку. Також зауважимо, що отримані 
результати розрахунків цін на інтелектуальні технології не слід вважати за 
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норматив або стандарт при комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. Ці 
дані є тільки орієнтиром при проведенні переговорів розробників ОІВ з їх 
потенційними споживачами, певним аргументом при встановленні трансфертної 
ціни. 
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Сьогодні світ наповнений прогресивними новітніми технологіями. Сучасне 
життя неможливо уявити без прогресу. В часи інтернаціоналізації та інтеграції не 
дивно, що будь-який досвід, ідеї поширюють на теренах усіх країн світу, не 
виключенням є і Україна. Українці відомі своїми інноваційними проектами, 
ідеями, стратапами, котрі, на жаль, мають попит переважно у зарубіжних 
компаніях, адже не мають належної підтримки від держави. Саме тому постійні 
зміни у світовому просторі вимагають пошуку альтернативних варіантів 
вирішення різноманітних проблем. Оскільки українська економічна ситуація 
перебуває в невизначених умовах, то підприємства мають певні ризики втрати 
свого прибутку та банкрутства. Саме тому підприємці мають мислити творчо, 
удосконалювати стратегічні та тактичні цілі, бути готовими до пошуку 
різноманітних варіантів інвестиційних ресурсів для свого підприємства.  

Сучасне покоління українського народу є винахідливим, творчим та 
амбітним, здатним генерувати креативні ідеї і створювати геніальні проекти, які 
вирішують не тільки якісь локальні проблеми економіки країни, а й можуть 
заснувати окремий сегмент в загальній структурі економіки. Проте фінансування 
таких стартапів, ідей, проектів лишається ключовою проблемою. Зазвичай 
інвестори вкладають свої кошти в перевірені та стабільні проекти, а не в стартапи. 
В такому разі підприємці-початківці звертаються до такого інструменту 
фінансування як краудфандингові платформи.  

В суспільстві з‘являється переконання того, що найефективніший та 
найшвидший спосіб вирішити проблему фінансових ресурсів для започаткування 
власного бізнесу, особистого розвитку та впровадження новітніх ідей – це 
самофінансування, а не, як ми звикли, дешеві кредитні ресурси [1]. Тому питання 
з  даної тематики набувають актуальності і все частіше обговорюються 
науковцями і дослідниками. Особливим видом самофінансування є краудфандинг. 
Краудфандинг (від англ. crowdfunding: crowd – натовп, funding – фінансування) є 
специфічним способом залучення ресурсів, який базується на великій кількості 
інвесторів, що є користувачами мережі Інтернет. Ці інвестори пов‘язані 
різноманітними соціальними мережами і акумулюють свої кошти для 
фінансування стартап-проектів. В українській мові немає дослівного перекладу 
терміну «crowdfunding», проте це називають «спільнокошт» або «народне 
фінансування» [2].  
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На думку різних авторів, явище краудфандингу можна висвітлити по-

різному.  Ось, наприклад, Г.А. Хмелева говорить, що краудфандинг є 
інструментом активізації діяльності стартапів. Він забезпечує сприятливі умови 
для «запуску» проекту з моменту його створення, а також не обмежує коло 
інвесторів, які мають різні фінансові можливості та мотиви [3, с. 202].  На думку 
зарубіжних науковців, А. Швієнбахера та Б. Ларралде, це відкритий «конкурс», 
зазвичай через Інтернет, для залучення фінансвоих ресурсів, що спрямовуються 
на досягнення поставлених цілей. Ці ресурси можуть передаватися у вигляді 
дарування або ж в обмінюватися за винагороду чи підтримку [4]. Цікавою є думка 
Д. Жданової, яка зазначає, що краудфандинг – це спільна праця групи людей, які 
об‘єднують свої ресурси або кошти на добровільній основі з метою підтримки 
зусиль інших людей [5]. 

Для того, аби стартап проект зміг попасти на краудфандингову платформу, 
винахідник має вказати його ціль, зазначити конкретну необхідну суму та 
здійснити розрахунок усіх витрат. Важливим є те, що під час збору коштів, 
потенційні інвертори повинні мати доступ до всієї інформації, яка стосується 
проекту.  

Можна виділити 7 принципів, яких повинні дотримуватися усі стартап-

проекти, що «виходять» на краудфандингову платформу [6]:  

1. Успішність проекту – зацікавленість значної кількості людей, що 
причетні до однієї проблематики.  

2. Емоційне залучення інвесторів проектом. 
3. Передбачення винагороди для інвесторів. 
4. Конкретність та чіткість мети створення та реалізації проекту. 
5. Довіра інвесторів до проекту (цього можна досягти шляхом верифікації 

рахунків для збору коштів, адже інвестори мають бути впевненими, що 
проектом займається не шахрай). 

6. Повна транспарентність збору грошей. 
7. Зручність здійснення інвестиції.  
Існують такі моделі краудфандингу: Р2Р та колективне фінансування. Вони 

передбачають прямий контакт автора проекту  та соціального інвестора. Перша 
модель передбачає, що у разі збору повної суми кошти спрямовуються на 
фінансування проекту, в іншому разі - повертаються інвесторам. За другою 
моделлю автор проекту має зібрати таку суму коштів, яка була інвестована для 
проекту по факту. Очевидно, що стартапери зацікавлені у використанні другої 
моделі, проте перша викликає більше довіри з боку інвесторів.  

В Україні найвідомішою краудфандинговою платформою, яка функціонує, 
є «Спільнокошт/BigIdea». Метою цієї платформи є збір на сайті суспільно 
важливих та актуальних проектів. Звичайно, якщо проекти не відповідають 
умовам участі, тобто не мають чіткої мети та прозорого плану дій для реалізації, 
не допускаються на платформу. Також такі проекти, які мають повністю 
релігійне, політичне, благодійне спрямування або ж ті, які створені для особистої, 
колективної чи комерційної вигоди, також не будуть брати  участі у зборі коштів 
на платформі. При розробленні стартап-проекту автор має чітко визначити суму, 
яку потрібно зібрати, та строк збору коштів. Після настання вказаного терміну він 
просто закривається. При цьому автор має запропонувати своїм інвесторам будь-

яку винагороду за їхні інвестиції, надати опис, строки і умови отримання 
винагороди. Після публікації проекту на платформі жодних змін в опис проекту, 
суму збору чи строки здійснити неможливо. Також варто зазначити, що строки 
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збору не мають перевищувати 100 календарних днів з дати представлення проекту 
на краудфандинговій платформі.  

Отже, сьогодні вітчизняний карудфандинг набуває обертів разом із 
розвитком Інтернету. Проте, тема краудфандингу в Україні не досить досліджена, 
адже немає такого високого темпу розвитку, як в інших країнах. Краудфандинг 
набуває великої популярності в світі, а все через те, що переваги, які притаманні 
йому, все більше приваблюють суб‘єктів господарювання. Українські 
краудфандингові платформи мають гуманітарне, соціальне, культурне, екологічне 
спрямування і вартість таких проектів є відносно невеликою. А ось стартап-ідеї, 
котрі пов‘язані з бізнесом, тобто підприємницькі проекти, зазвичай знаходять 
місце для реалізації на зарубіжних краудфандингових платформах. Технологія 
краудфандингу, на думку науковців, має переваги в порівнянні з меценатством, 
банківськими кредитами, венчурним капіталом, грантами, саме це і приваблює 
потенційних інвесторів. Проте, той факт, що краудфандинг ще недосконало 
досліджене явище, породжує низку проблем. Саме це зумовлює необхідність 
дослідження та аналізу природи, умов, особливостей, переваг та недоліків, а 
також наслідків розвитку цього явища. Краудфандинг стає альтернативним 
інструментом фінансування стартап-проектів на початковій стадії. Основними 
перевагами використання саме такого інструменту фінансування є підтримка 
стартпів та розвитку інновацій, ефективний та прозорий механізм для 
фінансування проектів народними зусиллями. Ринок традиційного інвестування 
сучасності диктує для інвесторів певне правило: за допомогою краудфандингу 
можна виходити за представлені рамки та обійти цю вимогу для реалізації 
найкреативніших проектів. Загалом  поширення краудфандингу у світі є, по-

перше, результатом посилення соціалізації економіки та тенденцій 
демократизації, а по-друге – поглибленням процесів дезінтермедіації на 
фінансовому ринку, тобто відмовою від посередництва. Активний розвиток 
краудфандингу може стати у перспективі дієвим механізмом впровадження та 
реалізації суспільних проектів і програм, які зараз фінансуються за рахунок 
обмежених бюджетних коштів, а також ефективним інструментом для 
удосконалення та модернізації інвестиційної та фінансової системи України. Вже 
сьогодні більшість стартап-проектів користуються таким інструментом 
фінансування, як краудфандинг. 

Література: 1. Петрушенко Ю.М. Краудфандинг як інноваційний 
інструмент фінансування проектів соціально- економічного розвитку 
[Електронний ресурс] / Ю.М. Петрушенко, О.В. Дудкін. – Режим доступу: 
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2014_1_172_182.pdf. 2.Как 
организовать краудфандинговое финансирование [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://inspired.com.ua/ideas/crowdfunding/. 3. Хмелева Г.А. Развитие 
инновационной деятельности в регионе с позиции процессного подхода: теория, 
методология, практика : дис. докт. ек. наук : 08.00.05 / Г.А. Хмелева. – Тамбов, 
2012. – 346 с 4. Schwienbacher А. Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures / 
А. Schwienbacher, В. Larralde // Electronic Journal. – 2010. – 10. – Р. 1-23. 5. 

Жданова Д. Краудфандинг – это что? [Електронний ресурс] / Д. Жданова // 
Платформа для спільного фінансування креативних проектів. – 2012. – Режим 
доступу : http://smipon.ru/articles/crowdfunding-etochto. 6.Блог про краудфандинг 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
www.crowdfundingrussia.blogspot.com/2012/04/blog-post_28.html 
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ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Студ. Пищалка А.П., канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Промисловість узагалі, і будівельна галузь, зокрема, на сучасному етапі 

зазнають труднощів, що пов'язані з характером праці. Усе більше людей 
вважають, що вузькоспеціалізовані, повторювальні операції викликають 
стомлення і втрату інтересу до роботи. 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. Так, як роботи, що виконують 
будівельні підприємства пов‘язані в технологічному процесі з роботами інших 
підприємств, суміжників, підрядчиків та субпідрядчиків, і напряму залежать від 
якості і строків їх виконання, то постійно виникає потреба корегувати роботу 
бригад в залежності від змін в графіці будівельних робіт. В таких умовах досить 
складно розробляти виробничу програму, планувати роботи, а графіки, що 
складаються мають високу долю вірогідності щодо відхилення в часі.  
Актуальним стає побудова гнучкої системи керування трудовим потенціалом  за 
умови швидкої реакції керівництва на зовнішні і внутрішні зміни.  Саме тому 
обрана тема дослідження набуває своєї актуальності. Основною метою роботи є 
розробка методичних та практичних рекомендацій щодо оцінки трудового 
потенціалу на будівельних підприємствах з урахуванням їх особливостей.  

Дослідивши роботи вітчизняних та закордонних вчених автор пропонує 
наступну дефініцію терміну «потенціал підприємства» - це сукупність науково-
технологічних, фінансово-економічних, матеріально-виробничих, юридично-
політичних, соціальних та культурно-освітніх можливостей підприємства, 
необхідних для функціонування динамічної системи виробництва продукції, 
надання послуг, виконання робіт. Автор згоден з визначенням М. Саєнка  що 
―трудовий потенціал підприємства - це трудові можливості підприємства (його 
структурного підрозділу, окремого працівника), наявні нині й передбачувані на 
перспективу, вони характеризуються певною діалектичною єдністю кількісних і 
якісних ознак; це складне суспільно-економічне явище, що має свою структуру, 
просторову і часову орієнтацію, є процесом, перебуває в кожний означений 
момент водночас у різних формах ‖. 

Дослідивши та узагальнивши  надбання вітчизняних та закордонних 
вчених можна сказати, що основними складовими трудового потенціалу є кадрова 
складова, професійна структура, кваліфікаційна структура та організаційна 
складова.  

Для оцінки трудового потенціалу підприємства кожну з складових можна 
охарактеризувати завдяки оцінки експертів та переліку показників, що її 
характеризують. Завдяки методу математичного моделювання формалізуємо і 
опишимо процедуру визначення оцінки трудового  потенціалу. 

Представлена методика може бути використана для оцінки трудового 
потенціалу будь-якого підрозділу будівельного підприємства. Відповідно 
подальшим розвитком пропонованої методики може стати побудування 
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прогнозної моделі, що опише трудовий потенціал за визначених умов 
(встановлених значень показників, що оцінюють складові трудового потенціалу).  

Але для того, 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. 

Для обґрунтованості (об‘єктивності та справедливості) оцінювання і 
стимулювання діяльності працівників сформована система показників оцінювання 
трудового потенціалу бригади будівельних підприємств.  

До її складу входять параметри, що обумовлені режимом роботи 
(розрахунок значень: обсягів робіт, трудових витрат, чисельність робітників, 
тривалість робіт за плановими періодами) показники, що оцінюють хід роботи 
(фактичне значення: обсягу роботи, трудовитрати, чисельність робітників, 
тривалість робіт за запланованими періодами), характеристики, що визначають 
виробничі можливості. 

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 математичну модель оцінки потецілу бригади. Розрахунок потужності, 
автор пропонує виконувати для двох випадків.  

Випереджальна оцінка характеру зміни виробничого потенціалу дає 
можливість визначати зміну потужності бригад окремо та всього будівельного 
підприємства в цілому. Це дозволяє використовувати показники потенціалу для 
практичної оцінки можливої зміни потужності будівельного підрозділу по 
кожному плановому періоду з достатнім ступенем практичної вірогідності. На 
наш погляд розроблена методика може бути поширена на розрахунок потужності 
всієї будівельної організації при формуванні виробничої програми її діяльності, у 
сучасних умовах побудови системи зовнішньо виробничих економічних відносин 
на підприємстві.   

 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН І 

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ 

 
Студ. Пищалка А.П., канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Економічне зростання є важливою метою кожної країни. Збільшення обсягу 

продукції в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня життя в 
країні. Економіка, що зростає, спроможна повніше задовольняти потреби людей і 
ефективніше розв'язувати соціально-економічні проблеми. Збільшення заробітків 
у ході економічного зростання створює можливості сім'ям і окремим особам 
отримувати додаткові матеріальні блага і послуги без відмови від споживання 
інших життєвих благ. Економічне зростання дає змогу країні боротися з бідністю 
та забрудненням довкілля без зниження наявного рівня споживання та скорочення 
інвестицій. Воно створює можливості для скорочення робочого часу і збільшення 
часу відпочинку й дозвілля. Економічне зростання полегшує розв'язання 
проблеми обмеженості ресурсів. Нарешті, воно дає змогу нації зберігати 
державну незалежність. 
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На сучасному етапі розвитку, в епоху бурхливих змін на світовій арені, 
особливої важливості набули питання, пов‘язані з системами державного 
регулювання. Вважаю, що не треба доводити того, що від методів та інструментів 
державного регулювання залежить демократичний устрій в суспільстві 

Стале зростання економіки будь-якої держави потребує сприятливих 
рамкових умов для бізнесу та активного підключення факторів інновативності в 
економічне життя, що передбачає системне посилення конкурентних переваг 
порівняно із іншими країнами світу і сприяє збільшенню надходження прямих 
іноземних інвестицій, а також підвищенню адаптивності економічної системи до 
зовнішніх збурень. Конкурентоспроможність економіки, методи її визначення та 
зв'язок із динамікою зростання на різних етапах економічного циклу вже не перше 
десятиліття перебувають у центрі уваги економістів та урядовців, оскільки якість 
тих чи інших оцінок і ступінь їх відповідності сучасним економічним реаліям 
суттєво позначаються на ґрунтовності стратегічних рішень держави на всіх рівнях 
економіки. 

Враховуючи постійний прогрес теоретичних і прикладних економічних 
досліджень, методологія, яка використовується Всесвітнім економічним форумом 
для оцінювання  конкурентоспроможності країн, з часом неминуче еволюціонує. 
Останнім кроком у цій еволюції став Індекс глобальної конкурентоспроможності 
(ІГК), розроблений у співпраці з професором Хав‘єром Сала-і-Мартіном з 
Колумбійського університету і вперше представлений у 2004 році. З тих пір ІГК 
став головним індексом ВЕФ для вимірювання національної 
конкурентоспроможності. 

ІГК був розроблений для оцінки потенціалу зростання країн у 
середньостроковій та довгостроковій перспективі, з огляду на поточний рівень 
розвитку та з усвідомленням того факту, що конкурентоспроможність – «це набір 
інституцій, політик і факторів, які визначають рівень продуктивності країни». 

Щорічно досліджуючи конкурентоспроможність України серед 
найважливіших проблем щодо її підвищення науковці виділяють: структурну 
гармонізацію економіки на макро-, мезо- та мікрорівні (включаючи 
енергетичну складову конкурентоспроможності економіки України), 
конкурентоспроможність сільськогосподарського виробництва; кластеризацію 
підприємств (створення мережевої економіки); кардинальне поліпшення 
підприємницького середовища, посилення інноваційної та креативної 
складових, розвиток ринку праці, вдосконалення податкової системи та участь 
у міжнародних інтеграційних процесах, а також екологізацію виробництва. 
Зазначені складові конкурентоспроможності економіки України є 
визначальними, хоча і не вичерпують усього кола.   

З вище сказаного можна зазначити, що перспективами підвищення 
конкурентоспроможності України має бути: 

- підтримування передових позицій у наукових дослідженнях і 
технологіях з ряду пріоритетних напрямів (нанотехнології, ядерна енергетика, 
авіа-, ракето- і суднобудування, новітнє матеріалознавство і т.д.) шляхом 
створення потужних об‘єднань вітчизняних підприємств однієї галузі, а також 
розвитку виробничої кооперації з відповідними фірмами Євросоюзу, країн 
СНД та Азійско-Тихоокеанського регіону. Адже сьогодні високою є 
вірогідність нових технологічних проривів, які ґрунтуватимуться на 
відкриттях 1991–2000-х рр. в біології, медицині, інформатиці, космічних 
дослідженнях, створенні нових матеріалів і джерел енергії; 
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- входження або утримання, посилення позицій в глобальному обороті 
високотехнологічної продукції та технологій; 

- спеціалізація з надання інтелектуальних послуг в галузі 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень і професійної освіти. 

 
ВЕНЧУНИЙ БІЗНЕС: ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ  

В УКРАЇНІ 

 
Студ. Поволоцький В. О., Виноградова А. С., 

науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Зудова І. Ю. 
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
Інновації є невід‘ємною частиною суспільного розвитку. Сьогодні в умовах 

становлення інформаційного суспільства ринок постійно потребує інноваційного 
продукту, на розробку, виробництва та проектування якого і спрямований 
специфічний вид підприємницької діяльності – венчурний бізнес. Він зосереджує 
в собі ресурси виробничої сфери, техніки і науки. Саме показник розвиненості 
венчурного бізнесу показує здатність країни створювати і утримувати 
конкурентоспроможні позиції у передових технологіях. 

Венчурний бізнес – це ризикований науково-технічний чи технологічний 
бізнес, який сформувався на вимогу інноваційного розвитку економіки як прояву 
зв‘язку науки і виробництва. 

Головні ознаки венчурного бізнесу є: 
1. Він виконує комунікативну функцію між виробництвом і науковими 

досягненнями: з одного боку наука є джерелом інноваційних ідей і проектів, а з 
іншого венчурний бізнес стимулює ефективне використання матеріальної бази 
науково-технічних досліджень. 

2. Саме венчурний бізнес витісняє перевірені роками методи виробництва 
товарів і послуг, дає змогу розвитку нового виду виробництва. 

3. Головним продуктом венчурного бізнесу є «стартапи», який має на меті 
розробку та втілення нових інноваційних ідей і проектів. 

4. Головним ядром венчурного бізнесу є венчурний фонд, який і інвестує у 
стартапи. За статистикою 70-80 % не мають, але залишок в 20-30 % покриває усі 
затрати та дає можливість компанії відстояти конкуруючі позиції  та отримати 
надприбуток. 

5. Венчурний бізнес вимагає від підприємців значної активності, бо саме 
вони визначають долю майбутнього проекту та зацікавленість в його успішному 
завершенні. 

6. Головним споживачем науково-інформаційного продукту венчурного 
бізнесу є консалтингові фірми, які на її підставах формують пропозицію. 

Варто зазначити, що український ринок венчурного інвестування істотно 
відрізняється від іноземних ринків. На світовому ринку основними сферами 
інвестування венчурного капіталу є виробництво напівпровідників, електронних 
новинок, комп‘ютерної техніки, біотехнологій, інформаційної безпеки, генної 
інженерії та ряд інших. В перспективі знаходиться розробка нанотехнологій. 
Найпривабливішими сферами для інвестицій в Україні є будівництво, переробка 
сільськогосподарської продукції, харчова промисловість, роздрібна торгівля. Така 
галузева дискримінація властива для України, тому що ці галузі є привабливими, 
розповсюдженими та мало ризиковими в нашій країні, на відміну від країн ЄС і 
США, де венчурні інвестиції здійснюються в інноваційні галузі промисловості. 
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Венчурні фонди в Україні використовуються для оптимізації управління 
активами фінансово-промислових холдингів та зниження податкового 
навантаження, тоді як венчурне інвестування (або інвестування ризикового 
капіталу) у світі залишається одним із найважливіших джерел капіталу для 
компаній, швидкий ріст та розвиток яких постійно потребує додаткових зовнішніх 
інвестицій (як правило, це підприємства малого та середнього бізнесу). Венчурні 
інвестиційні фонди повинні стати головною ланкою зв‘язку між інвестиціями та 
інноваціями як складовими економічного зростання [1]. 

Венчурний бізнес має важливе значення для розвитку ефективної і 
конкурентоспроможної економіки України за рахунок інновацій. Сьогодні існує 
перешкоди для створення повноцінного функціонування венчурного бізнесу: 

1. Нерозвинений правовий механізм про регулювання інноваційної 
діяльності в Україні. 

2. Низька якість підготовки бізнес-проектів та обмеженість їх фінансового 
забезпечення. 

3. Недооцінка ролі інтелектуальної власності в розвитку економіки. 
Враховуючи усі перешкоди, повинно розробити ефективний правовий 

простір для розвитку та підтримки венчурного бізнесу, який буде сприяти 
підвищенню інноваційної активності економічних агентів, залучення інвестицій в 
інноваційний розвиток. 

Слід визначити, що венчурний бізнес в Україні перебуває в початковій 
стадії. Якщо в країні буде проведені ряд ефективних економічних реформ та 
прийнявши світовий досвід, Україна зможе привернути до себе увагу світових 
інвесторів та залучити в економіку значний венчурний капітал, налагодити ділові 
стосунки та взаємовідносини із потенційними світовими партнерами. Одним із 
важливих напрямків створення інноваційної інфраструктури є підготовка 
кваліфікаційних кадрів, підготовка до застосування сучасного інструментарію для 
успішної роботи, пов‘язаної з просування інновацій у виробництво. 

Література: 1. Кисіль В. Л. Венчурний бізнес в Україні, його стан та 
характерні риси [Електронний ресурс] / В. Л. Кисіль, Р. В. Садловський. – Режим 
доступу: http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/65283.doc.htm. 
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Формування економіки знань на регіональному рівні можливо лише за 

умови активного використання ІКТ у виробничо-комерційній діяльності суб‘єктів 
господарювання всіх форм власності та сфер економічної діяльності. Саме на 
основі застосування новітніх технологій прискорюються процеси генерації, 
нагромадження, використання та розповсюдження інноваційних знань між 
працівниками, стратегічними партнерами, провідними фахівцями науки і освіти, 
створюються додаткові можливості для їх економічного й інтелектуального 
розвитку, відкриваються реальні перспективи щодо розробки та поширення е-
стратегій. Отже діагностика процесів використання ІКТ суб‘єктами 
господарювання регіонів України має стати підґрунтям для прийняття дієвих 
управлінських рішень і розробки практичних рекомендацій, спрямованих на 
прискорення темпів знаннєвого розвитку певної території.  
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У результаті дослідження встановлено, що найбільш розповсюдженим 
напрямом використання соціальних медіа залишається реклама продукції, яку як 
інструмент обрали 21,8% суб‘єктів господарювання, що мали доступ до мережі 
Internet (табл.  1) [1, с. 6, 25].  

 
Таблиця 1 - Напрями використання українськими суб‘єктами 

господарювання соціальних медіа протягом 2014-2016 рр.* 

Напрями використання  
соціальних медіа 

Загальна кількість 
підприємств 

Відно-
шення 
значення 
показника  
2016 р. до  
2014 р. 

Частка підприємств, що 
використовують даний 
напрям соціальних медіа 
від кількості підприємств, 

які мають доступ до 
мережі Internet, % 

2014  2015 2016 
  Представлення підприємства або 

рекламування роботи (товарів, 
послуг) 

4814 6519 8460 1,76 21,8 

Отримування відгуків клієнтів або 
надання відповідей на їх запитання  4002 5497 6089 1,52 15,7 

Залучення клієнтів у розвиток або 
інновацію товарів та послуг 2647 3703 3963 1,50 10,2 

Співпраця з діловими партнерами 
або іншими організаціями  4686 6155 6789 1,45 17,5 

Наймання працівників  2530 3732 4275 1,69 11,0 

Обмін поглядами, думками або 
знаннями усередині підприємства 

3177 4223 4286 1,35 11,0 

*Складено та розраховано автором за даними [1, с. 25; 2, с. 22; 3, с. 26] 

Натомість застосування соціальних медіа для обміну поглядами, думками 
або знаннями усередині підприємства та залучення клієнтів до розвитку або 
інноваційного оновлення продукції є менш затребуваними напрямами. Так, лише  
10,0%  підприємств,  які  мають  доступ  до  мережі  Internet,  залучали споживачів 
до процесу оновлення товарів, та 11,0% – запровадили систему обміну поглядами, 
думками або знаннями між персоналом [1, с. 6, 25]. Тобто можна констатувати, 
що маркетингові аспекти використання соціальних медіа мають більшу 
поширеність серед суб‘єктів господарювання України порівняно зі знаннєво-
інноваційними напрямами. Водночас навіть такий перспективний варіант 
використання соціальних медіа на практиці має досить низький рівень 
застосування, що можна пояснити нехваткою на місцях відповідних фахівців, 
здатних на досить високому рівні здійснювати розробку та адміністрування 
соціального контенту у професійних цілях. 

Найчастіше у 2016 р. мережу Internet було використано для здійснення 
кореспонденції електронною поштою (97,0% підприємств із доступом до мережі 
Internet), банківських операцій (95,3%), інформування про продукцію (85,8%) та 
взаємодії із органами державної влади (78,1%) [1, с. 11]. 

При цьому операції в мережі Internet, пов‘язані із повсякденним 
отриманням інформації, спрощенням й прискоренням оперативних процедур 
діяльності частіше використовувалися у виробничо-комерційній сфері, так як 
являються вже достатньо опанованими. Натомість операції, які потребують більш 
тривалих процедур розробки і запровадження нових підходів до отримання й 
обробки інформації, користуються поки що меншим попитом, що скорочує 
загальну ефективність застосування ІКТ на рівні підприємства. 

Гальмування знаннєвого розвитку відбувається також і через низьке 
поширення на практиці електронної комерції. Так, у 2016 р. лише 6,5% 
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обстежених підприємств, які мали доступ до мережі Internet, отримували 
замовлення на продаж та 18,4% здійснювали закупівлі продукції на електронній 
основі [1, с. 20]. Переважну більшість з цих суб‘єктів господарювання було 
представлено великими підприємствами. 

Низький рівень використання ІКТ у виробничо-комерційній діяльності 
обумовлений недостатнім обсягом спеціальних знань у працівників. До того ж 
лише 26,4% суб‘єктів господарювання мали фахівців у сфері ІКТ, а навчання у 
сфері ІКТ для фахівців й для інших співробітників здійснювало лише 5,3% та 
5,0% підприємств відповідно [1, с. 22]. Водночас прогнозні дослідження, 
результати яких наведено у Атласі нових професій України, щодо затребуваності 
у економіці регіону і країни професійних навичок людини та оцінка ймовірних 
тенденцій зміни попиту на професії у майбутньому вже сьогодні свідчать про те, 
що знання ІКТ стануть обов‘язковою складовою компетентності для сучасних 
студентів й школярів, які через кілька років складатимуть конкурентну 
пропозицію на ринку праці. Саме тому вміння й навички застосування програм 
Word, Excel і мережі Internet стали обов‘язковими вимогами до кандидатів при 
працевлаштуванні. 

Слід також відмітити високу інтенсивність протягом 2014-2016 рр. 
використання середніми підприємствами соціальних мережах у цілях 
рекламування та спілкування з клієнтами [1, с. 25; 3, с.26]. У 2013 р. 64,8% 
досліджених суб‘єктів господарювання України здійснювали автоматизований 
обмін даними, при тому, що найвищий рівень даного показника спостерігався у 
Полтавській області – 92,9%, а найнижчий – у Сумській області та дорівнював 
52,2% [4, с. 33]. При цьому у структурі розподілу суб‘єктів господарювання за 
цілями здійснення автоматизованого обміну даними переважали відправлення або 
отримання даних державним установам (56,4%) та надання платіжних доручень 
фінансовим установам (47,2%). (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Регіональний розподіл суб‘єктів господарювання України за цілями 
здійснення автоматизованого обміну даними станом на 09.02.2013 р., %* 
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*Розраховано та побудовано автором за даними [4, с. 33] 

 
При цьому лідирує за цими напрями здійснення автоматизованого обміну 

даними Полтавська область.  
До регіонів, що найменшим чином використовували інструменти 

автоматизованого обміну даними відносилися Закарпатська, Сумська, 
Чернівецька та Чернігівська області.  

У результаті проведеного дослідження було виявлено обмеження, недоліки 
та слабкі місця, які у сукупності гальмують розвиток економіки знань у регіонах 
України. Саме тому доцільним вважається запровадження на рівні регіону 
стратегії розвитку і поширення ІКТ. 

Використання ІКТ на регіональному рівні прискорює процеси формування 
в країні певної форми економіки знань, що гарантовано створює умови для 
стійкого соціально-економічного зростання. Функціонування е-врядування, 
збільшення Internet-аудиторії з боку населення, суб‘єктів господраювання і 
держсектору, покращення якості інформаційних послуг, підвищення попиту на 
послуги мобільного зв‘язку, розвиток інформаційної інфраструктури та вільний 
доступ до її застосування будуть сприяти прискоренню процесів отримання, 
розповсюдження і нагромадження знань та розширення потенційних можливостей 
користувачів новітніх ІКТ.  

Література: 1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 
підприємствах. Статистичний бюлетень / Державна служба статистики України; 
[Відп. за випуск О. О. Кармазіна]. – К., 2017. – 30 с. 2. Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах. Статистичний 
бюллетень / Державна служба статистики України. [Відп. за випуск О. 
О. Кармазіна]. – К., 2016. – 24с. 3.Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій на підприємствах України. Статистичний бюлетень Державна служба 
статистики України. [Відп. за випуск О.О. Кармазіна]. – К., 2015. – 28 с. 4. 
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах 
України. Статистичний бюллетень / Державна служба статистики України. [Відп. 
за випуск Калачова І.В.]. – К., 2013. – 44 с. 
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Ефективне функціонування національного ринку праці на основі розвитку 

конкуренції стає основним трендом сфери трудових відносин, який спрямований на 
підвищення ефективності формування і використання національних трудових 
ресурсів та розглядається як базова передумова зростання конкурентоспроможності 
економіки України в цілому. 

На ринку праці можлива конкуренція двох основних видів [1]: конкуренція 
між найманими працівниками за робочі місця та конкуренція між підприємствами-
роботодавцями за потенційних працівників. 

Сутність конкурентоспроможності підприємства на ринку праці 
розкривається через загальноекономічні категорії, при цьому її специфіка 
визначається специфічністю товару, тобто цільовою аудиторією (кваліфікований, 
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досвідчений, талановитий або потенційно перспективний персонал) та її 
характеристиками (професійні знання, вміння, навики, ділові та особистісні якості та 
ін.), за яку ведуть боротьбу підприємства-роботодавці на ринку праці для 
забезпечення своєї подальшої конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг. 

Конкурентом підприємства на ринку праці є будь-яке підприємство, яке для 
досягнення намічених перед собою цілей привертає і утримує аналогічну цільову 
аудиторію. 

За даними, оприлюдненими HeadHunter Україна [2] 18.09.2017-28.11.2017 р.,  
в результаті проведеного двох етапного онлайн-опитування (перша хвиля  вересень-
жовтень: 2 225 респондентів; друга хвиля жовтень-листопад: 2 175 респондентів), а 
також експертного опитування (листопад 2017 р., 7 експертів)  на основі врахування 
оцінок як пошукачів, так і експертів (співвідношення ваги оцінки - 60/40) визначено 
рейтинг найкращих роботодавців за регіонами України та у країні в цілому, з успіху 
та досвіду яких на ринку праці необхідно брати приклад. Так, до  Топ-20 кращих 
роботодавців України увійшли (компанії представлені в алфавітному порядку): 
1+1 Медіа; АХА Страхування; Ашан Україна; Байєр; ВОГ; Водафон Україна; 
Делойт Україна; ДТЕК; Ернст енд Янг; Київстар; Кока-Кола; Лайфселл; 
Майкрософт Україна; Макдональдс Україна; Миронівський хлібопродукт; Нова 
Пошта; ОЛХ; ПриватБанк; Райффайзен Банк Аваль; Укрсиббанк. 

Серед найважливіших критерії вибору підприємств-роботодавців 69 % 
респондентів зазначили стабільність компанії, 40 % - корпоративну культуру 
(цінності, місія) та 34 % - соціальну відповідальність компанії.   

Серед найважливіших критерії вибору пропозиції роботи 83 % респондентів 
зазначили заробітну плату, 35 % - професійний розвиток, 32 % - можливість 
кар‘єрного зростання. 

Компанії-роботодавці використовують найрізноманітніші інструменти для 
того щоб привернути увагу працівників і відібрати найкращі кадри. 
Найвпливовішими джерелами інформації про компанію-роботодавця за даними 
опитування HeadHunter Україна від 18 вересня - 28 листопада 2017 року, 56 % 
опитаних респондентів вважають рекомендації знайомих, 45 % - Інтернет-джерела 
з відгуками працівників, 31 % - сайт компанії. Також значну долю інформації про 
роботодавця пошукачі черпають з соціальних мереж та кадрових порталів, адже 
сьогодні в якості найбільш популярних інструментів виступає просування через 
соціальні мережі і сайт компанії, який спрямований на дуже широку аудиторію. 

Так, майже всі найбільш успішні компанії мають свою сторінку / групу в 
таких соціальних мережах, як Instagram та Facebook. Інший формат формування 
привабливості бренду-роботодавця – це участь в заходах орієнтованих на певну 
аудиторію, прикладами можуть служити участь в ярмарках вакансії, які 
безпосередньо орієнтовані саме на бренд організації як роботодавця, лекції, 
конкурси, підтримка соціальних заходів та благодійність. Даний інструмент 
спрямований на більш вузьку аудиторію, але при цьому більш ефективний, так як 
дозволяє максимально залучити аудиторію. 

У той же час для досягнення максимального ефекту, необхідно поєднання 
різноманітних інструментів. Організаціям необхідно постійно підтримувати 
інтерес до своєї роботи, ділитися досягненнями і можливостями, про що мова піде 
в третьому розділі нашої наукової роботи. 

Крім цього при працевлаштуванні важливо знати саме об'єктивну 
характеристику підприємства-роботодавця, що підтверджує його реальну 
конкурентоспроможність, щоб уникнути всіляких хитрощів з його боку. Оцінка 
підприємства як виробника може здійснюватися шляхом оцінки якості та 



132 

 

затребуваності його товару, оцінити організацію як роботодавця можна шляхом 
оцінки його співробітників та безпосереднього спілкування з ними. 

Література: 1. Лобанова В.В. Сущность и значение конкуренции для рынка 
труда // Экономика: теория и практика, 2012. - № 1 (25). – С.60-68. 2. HeadHunter 
Україна [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://hh.ua 
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Обмеженість ресурсів, наявність високого рівня невизначеності та 
ризикоутворюючих факторів, які особливо гостро проявляються у креативному 
підприємництві та сфері інтелектуального бізнесу, зумовлюють необхідність 
застосування особливого виду управлінської діяльності для вирішення поставлених 
завдань – керування старт-апами, який є ефективним способом формування 
креативного інноваційно-інтелектуального середовища розвитку.  

При цьому традиційні каскадні (водоспадні) методи керування старт-апами, 
засновані на поетапному плануванні ходу виконання робіт, детальній ілюстрації 
кожного кроку проекту у вигляді діаграм, схем та логіко-структурних креслень, а 
також оформленні комплексу документів, що відображають результати робіт 
проектної команди в цифрах та графіках, у сучасному динамічному конкурентному 
середовищі виявляються неефективними [1]. 

Натомість, застосування гнучких методів керування старт-апами у 
креативному підприємництві та сфері інтелектуального бізнесу дозволяють 
планування кожного наступного етапу реалізації проекту здійснювати після 
обговорення попереднього етапу з виділенням пріоритетних завдань, можливістю 
вирішення виявлених в процесі виконання попереднього етапу проблем. 

Одним з найбільш ефективних та поширених методів керування старт-апами є 
метод Scrum із сімейства гнучких Agile-методологій. 

Цінностями в Agile є [2]: 
1. Люди та взаємодія, які важливіші, ніж процеси та інструменти; 
2. Працюючий Soft, який важливіший, ніж купа документів; 
3. Взаємодія з клієнтом, яка важливіша переговорів про контракт; 
4. Реакція на зміни, яка важливіша, ніж виконання плану. 
Походження поняття «Scrum» визначається по-різному. Однією з існуючих 

точок зору зазначається, що Scrum - це спортивний термін, який увійшов у вжиток зі 
спортивної командної гри регбі, і являє собою фігуру, яку утворюють гравці перед 
початком гри [2]. 

Як і в спортивній грі в технології  Scrum є свої дійові особи. Основною 
групою людей, яка виконує основну роботу з реалізації проекту є Scrum Team, яка 
складається переважно з семи осіб (+/- дві особи), що обгрунтовано обмеженістю 
можливостями людського мозку. Короткострокова пам'ять середньостатистичної 
людини може утримувати одночасно не більше семи об'єктів. Швидше за все, тому 
номери телефонів складаються з семи цифр. Команда Scrum Team характеризується 
крос-функціональністю, тому її формування здійснюється на принципі під назвою 
«позбудемося всіх візитівок», який означає, що команда повинна бути 
укомплектована  усіма фахівцями, сума навичок яких буде достатньою для 
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виконання поставленого завдання. Також до основних характеристик команди Scrum 
Team необхідно віднести: 

 автономність (самоорганізація і самоврядування); 
 самодостатність (знання та інформація, якими володіють колеги доступні 

для всієї команди); 
 самоорганізація та висока мотивація з установкою на вдосконалення своїх 

можливостей, розуміння спільної мети; 
 відкритість, прозорість. 
Особою, яка Відстежує, щоб всі процеси на проекті відповідали Agile і Scrum 

принципам  є Scrum Master. Він концентрується на досягненні мети, не керує, а 
наглядає за дотриманням процедур, організовує проведення всіх коротких зборів, 
допомагає команді справлятися з перешкодами, веде команду до безперервного 
вдосконалення, координує роботу команди і спілкується з клієнтом та / або Product 
Owner-ом, допомагає розподіляти завдання і координує своєчасне їх виконання. 
Scrum Master може бути визначений як посадою так і роллю в команді. Станом на 
18.03.2018 року за даними найпопулярнішого інформаційно-кадрового IT-порталу 
DOU [3] за пошуковим запитом «Scrum Master» пропонується 16 відкритих вакансій.  

Ще однією важливою роллю в Scrum є Product Owner – особа, яка спілкується з 
замовником та збирає «споживчі історії». Місія Product Owner - перетворення 
споживчих історій в конкретні задачі, оцінка їх за критеріями важливості, 
оперативності, ризикованості та визначення пріоритетності. Результатом клопіткої 
праці Product Owner-а є формування  беклогу. Product Owner  повинен знаходитися на 
зв'язку постійно та бути доступним для Scrum Team та клієнта цілодобово.  Product 
Owner бере участь в ретроспективах команди після виконання  кожного спринту. 

В Scrum встановлені такі ритуали:  
1. Sprint Planning Meeting (по 4-8 годин); 
2. Daily Scrum Meeting (не більше 15 хвилин); 
3. Sprint (по 1-4 тижня);  
4. Sprint Review Meeting (до 4 годин); 
5. Sprint Retrospective (1-3 годин).  
Оцінка задач за методологією Scrum  здійснюється за допомогою Planning 

Poker або Scrum Poker з використанням карток, які фактично являють собою 
послідовність чисел Фібоначчі (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…). Також передбачена 
спеціальна картка «знак питання», яка означає, що «гравець» не зрозумів до кінця 
сенс обговорюваного або не має досить інформації, щоб оцінити задачу. «Чашка 
кави» на картці в свою чергу означає «Я втомився, необхідно відпочити». 

Product backlog в методології Scrum - це список усіх вимог, які потрібно 
зробити за проектом. Коли в Backlog немає вимог, проект вважається завершеним. 
Всі вимоги описані за єдиним шаблоном, який називають User Story (призначена для 
користувача історія). Вимоги до проекту повинні бути складені так, щоб було 
очевидно і зрозуміло, яку цінність вони будуть представляти для користувача. Також 
вимоги повинні бути відсортовані за пріоритетами, які переглядаються кожен 
спринт.  

Sprint backlog в методології Scrum - це список усіх вимог, які потрібно 
зробити в найближчий спринт. Протягом спринту, нові вимоги не можуть з'явиться в 
Sprint backlog. Всі вимоги повинні бути розділені на завдання і оцінені за допомогою 
Planning Poker. Sprint Backlog - це зобов'язання команди, тобто те, що вони повинні 
виконати за найближчі 2 тижні. Кожна вимога розділена на завдання, які 
представлені на Kanban-дошці.  
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Моделювання є важливою складовою частиною проектів з розробки та 
організації бізнес-процесів і створення великомасштабних систем програмного 
забезпечення (ПЗ). Відсутність таких моделей є однією з головних причин невдач 
багатьох проектів. Тому сьогодні організації часто стикаються з проблемою вибору 
адекватних методів та інструментів моделювання, яка породжується їх 
різноманітністю і відсутністю єдиних стандартів. Також ситуація в моделюванні 
доволі ускладнюється через те, що існуючі методи і засоби використовують різні 
мови моделювання, термінологію, погано сумісні один з одним, дорогі і трудомісткі 
у використанні.  

Головними в моделювання виступають терміни бізнес-процес - логічно 
завершений набір взаємозв'язаних і взаємодіючих видів діяльності, що підтримує 
діяльність організації та реалізує її політику, спрямовану на досягнення поставлених 
цілей, та процес, який за визначенням стандарту ISO 9000:2000 визначається як 
сукупність взаємозв'язаних і взаємодіючих видів діяльності, яка перетворює входи на 
виходи, що представляють цінність для споживача.  

У останньому визначенні під процесом також можна розуміти будь-яку 
діяльність, що використовує певні ресурси (фінансові, матеріальні, людські, 
інтелектуальні, інформаційні) для перетворення вхідних елементів у вихідні. Процес 
включає одну чи більше пов'язаних між собою процедур або функцій, які спільно 
реалізують деяку задачу (зазвичай в рамках організаційної структури). Він може 
виконуватися в межах однієї організаційної одиниці, охоплювати кілька одиниць або 
навіть кілька різних організацій. 

Класифікація бізнес-процесів наведена на рис. 1. 
Бізнес-модель - це формалізований (графічний, табличний, текстовий, 

символьний) опис бізнес-процесів, що відбиває реально існуючу або передбачувану 
діяльність підприємства. 

У найпростішому випадку бізнес-модель може складатися з єдиної діаграми, 
однак на практиці це навряд чи допустимо, оскільки бізнес-процеси, як правило, 
дуже складні і багатоаспектні.  

Моделювання бізнес-процесів здійснюється з метою:  
- забезпечення розуміння структури організації та динаміки процесів, що 

відбуваються в ній;  
- забезпечення розуміння поточних проблем організації та можливостей їх 
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вирішення;  
- переконання, що замовники, користувачі і розробники однаково розуміють 

цілі та завдання організації;  
- створення бази для автоматизації бізнес-процесів організації. 
Реінжиніринг бізнес-процесів передбачає побудову моделей поточної та 

перспективної діяльності, а також плану та програми переходу з першого стану в 
другий. Тому головна ідея створення так званих бізнес-моделей «аs-is» (як є) і «аs-to-
be» (як має бути) – це полегшення розуміння того, що робить (робитиме) 
підприємство і як воно функціонує (функціонуватиме) для досягнення своїх цілей.  

Для моделювання бізнес-процесів необхідно використовувати певну 
методику, яка включає:  

- опис методів моделювання - способів подання реальних об'єктів 
підприємства за допомогою об'єктів моделі;  

- процедуру - послідовність кроків по збору інформації, її обробці і 
представленню вигляді моделей (діаграм і документів).  

 

КЛАСИФІКАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ОТРИМАННЯ ДОДАНОЇ 
ЦІННОСТІ ПРОДУКТУ ЧИ ПОСЛУГИ

ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ АБО 

СКЛАДУ РОБІТ

§ Основні процеси - процеси, 

орієнтовані на виробництво товарів 
або надання послуг, що складають 
основну діяльність організації та 
забезпечують отримання доходу 
(процеси маркетингу, виробництва, 
постачання та сервісного 
обслуговування продукції)

§ Обслуговуючі процеси - не додають 
цінність продукту або послуги для 
споживача, але збільшують їх 
вартість, необхідні для діяльності 
підприємства і призначені для 
підтримки виконання основних 
бізнес-процесів (фінансове 
забезпечення діяльності, 
забезпечення кадрами, юридичне 
забезпечення, адміністрування, 

забезпечення безпеки, постачання 
комплектуючих матеріалів, ремонт 
і технічне обслуговування і т.д.

§ Планування діяльності 
(планування виробництва готової 
продукції);

§ Здійснення діяльності - 
виконання роботи (виготовлення 
продукції);

§ Реєстрація фактичної інформації 
щодо виконання процесу 
(виробничий, управлінський і 
бухгалтерський облік);

§ Контроль та аналіз виконання 
плану;

§ Прийняття управлінських рішень 
(процеси стратегічного, 

оперативного та поточного 
планування, процеси формування 
і виконання керівних впливів)

 
Рисунок 1 - Класифікація бізнес-процесів в інтелектуальному бізнесі 

Джерело: авторське опрацювання на основі [1-4]. 

 
Модель бізнес-процесу повинна давати відповіді на питання:  
1. Які процедури (функції, роботи) необхідно виконати для отримання 

заданого кінцевого результату?  
2. У якій послідовності виконуються ці процедури?  
3. Які механізми контролю та управління існують в рамках розглянутого 
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бізнес-процесу?  
4. Хто виконує процедури процесу?  
5. Які вхідні документи / інформацію використовує кожна процедура 

процесу?  
6. Які вихідні документи / інформацію генерує процедура процесу?  
7. Які ресурси необхідні для виконання кожної процедури процесу?  
8. Яка документація / умови регламентує виконання процедури?  
9. Які параметри характеризують виконання процедур і процесу в цілому? 
Для моделювання бізнес-процесів використовується кілька різних методів, 

основою яких є як структурний, так і об'єктно-орієнтований підходи до 
моделювання. Однак поділ самих методів на структурні і об'єктні є досить умовним, 
оскільки найбільш розвинені методи використовують елементи обох підходів. До 
числа найбільш поширених методів відносяться:  

- метод функціонального моделювання SADT (IDEF0);  
- метод моделювання процесів IDEF3;  
- моделювання потоків даних DFD;  
- метод ARIS;  
- метод Ericsson-Penker;  
- метод моделювання, який використовується в технології Rational Unified 

Process.  
Розглянемо коротко кожен з них на основі наукових джерел інформації [1-4]. 
Метод функціонального моделювання SADT (IDEF0) - розроблений Дугласом 

Россом (SoftTech, Inc.) в 1969 р для моделювання штучних систем середньої 
складності, вважається класичним методом процесного підходу до управління, 
основний принцип якого полягає у структуруванні діяльності організації згідно з її 
бізнес-процесами, а не організаційно-штатною структурою.  

Метод моделювання бізнес-процесів IDEF3 - частина сімейства стандартів 
IDEF, розроблений наприкінці 1980-х років для закритого проекту BBC, США. 
Призначений для моделювання послідовності виконання дій і взаємозалежності між 
ними в рамках процесів. Основою моделі IDEF3 служить так званий сценарій 
процесу, який виділяє послідовність дій і підпроцесів системи, що аналізується.  

Як і в методі IDEF0, основною одиницею моделі IDEF3 є діаграма. Інший 
важливий компонент моделі - дія, або в термінах IDEF3 «одиниця роботи» (Unit of 
Work). Діаграми IDEF3 відображають дію у вигляді прямокутника. Дії іменуються з 
використанням дієслів, кожному з дій привласнюється унікальний ідентифікаційний 
номер.  

Моделювання потоків даних (Data Flow Diagrams - DFD) - ієрархія 
функціональних процесів, пов'язаних потоками даних. Мета такого подання - 
продемонструвати, як кожен процес перетворює свої вхідні дані у вихідні, а також 
виявити зв‘язки між цими процесами. 

Метод ARIS - інтегрований засіб моделювання, розроблений німецькою 
фірмою IDS Scheer. Являє собою комплекс засобів аналізу і моделювання діяльності 
підприємства. Його методичну основу складає сукупність різних методів 
моделювання, що відображають різні погляди на досліджувану систему. Одна і та ж 
модель може розроблятися з використанням декількох методів, що дозволяє 
використовувати ARIS фахівцям з різними теоретичними знаннями і налаштовувати 
його на роботу з системами, що мають свою специфіку.  

Метод Ericsson-Penker – спроба застосування мови об'єктного моделювання 
UML, спочатку призначеного для моделювання архітектури систем ПЗ, для 
моделювання бізнес-процесів. Це стало можливим завдяки наявності в UML 
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механізмів розширення, призначених для того, щоб розробники могли адаптувати 
мови моделювання до своїх конкретних потреб. 

Метод моделювання на основі технології Rational Unified Process - метод, 
спрямований передусім на створення основи для формування вимог до ПЗ. 

Література: 1. Артамонов И. В. Современные стандарты описания и 
исполнения бизнес-процессов // [Електрон. ресурс]. – Режим доступа : http://ecm-
journal.ru/post/Sovremennye-standarty-opisanija-i-ispolnenija-biznes-processov.aspx. 2. 
Клепікова О.А. Сучасний стан і місце інформаційних технологій в управлінні 
підприємством // О.А. Клепікова / Науковий вісник міжнародного гуманітарного 
університету. Економіка і менеджмент. – Одеса: МГУ, 2013. - № 5. – С. 74-77. 3. Что 
такое BPMS. Введение // [Електрон. ресурс]. – Режим доступа : 
http://bpms.ru/intro/index.html. 4. Федоров И. Сравнительный анализ нотаций 
моделирования бизнес-процессов //[Електрон. ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.osp.ru/os/2011/08/13011140/ 

 
МІГРАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ 

ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

Канд. екон. наук, викл. Польова В.В., студ. Шип К.В., Новікова А.О. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 
У всі часи доволі відчутним фактором, який чинить свій опосередкований 

вплив на стан конкуренції підприємств-роботодавців на ринку праці є міграційні 
процеси. Вони або послаблюють конкуренцію, коли в країну прибуває багато 
робочої сили, або посилюють боротьбу підприємств за кваліфікований персонал, 
коли населення масово починає виїжджати з країни, шукаючи кращих умов та 
оплати праці закордоном. Розглянемо ситуацію в Україні. 

Міграційний приріст в 1996 р. склав -3,4 на 1000 осіб наявного населення 
(рис.1). Лише у 2005 р. статистика зафіксувала невелике додатне сальдо 
міжнародних міграцій, що співпало із певним пожвавленням економіки.  

 

Рисунок 1 - Міграційний приріст, скорочення на 1000 осіб наявного 
населення в Україні за період 1989-2016 рр., ‰ 

Джерело: зіставлено автором на основі даних [2] 
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Період  відчутного міграційного приросту в Україні припав на 1992-1993 
рр. і завершився у 1994 р. для іммігрантів, натомість активізувалася еміграція. 
Упродовж наступного десятиліття, внаслідок глибокої економічної кризи та 
втрати Україною привабливості, сальдо міграції набуло від‘ємного значення і в 
1994-2004 рр. перевищило 700 тис. осіб [1].  

Більш точно вплив міграційних процесів на ріст чи скорочення державних 
доходів й конкурентоспроможність підприємств як на ринку товарів та послуг, 
так і на ринку праці можна встановити за допомогою розрахунку коефіцієнту 
кореляції. Отримане в результаті авторського розрахунку від‘ємне значення та 
достатньо високий показник коефіцієнта кореляції у розмірі -0,3423 свідчить про 
обернений середній зв'язок між сальдо міграції та динамікою росту ВВП із зсувом 
на один рік вперед за останні 28 років. Кореляція -0,5384 за період 1989-2002 рр. 
була дещо вищою, ніж за період 2003-2015 рр., це означає що з вірогідністю 
52,29-53,84% (в середньому на 34,23 % за 1990-2016 рр.) зростання сальдо 
міграції впливає на зменшення динаміки росту ВВП із зсувом на один рік вперед, 
а отже негативно впливає на конкурентоспроможність національної економіки в 
цілому та кожного підприємства країни зокрема. 

Окрім впливу на обсяг виробництва й державні доходи, основний вплив 
наслідки міжнародної трудової міграції чинять на ринок праці та рівень заробітної 
плати. В країні, що експортує робочу силу переваги отримують працівники, які 
залишилися працювати в країні-походження, завдяки тому, що зниження 
конкуренції на робочі місця підвищує середню ставку заробітної плати. Натомість 
зростає конкуренція між підприємцями-роботодавцями, які змушені витрачати 
більшу частину своїх прибутків на систематичне підвищення заробітних плат. Ще 
більш негативними наслідками експорту робочої сили для країни-донора є «відтік 
мізків», втрата найбільш кваліфікованих, ініціативних й талановитих кадрів. 

Набуття громадянами України права на вільне пересування співпало у часі 
із глибокими структурними трансформаціями економіки, що супроводжуються 
зниженням рівня якості життя та зростанням безробіття, що значною мірою 
стимулювало трудову міграцію за кордон.  

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ) [3] станом на 2014-
2015 роки за кордоном перебувають для здійснення трудової діяльності близько 
700 тис. трудових мігрантів – громадян України, серед яких переважають 
чоловіки у віці 30-44 років (понад 40%), вихідці із заходу країни. 41% трудових 
мігрантів мають середню або середню спеціальну освіту, 36% – вищу освіту. 
Основні країни призначення працівників-мігрантів – Польща, Російська 
Федерація, Чеська Республіка та Італія. На них припадає близько 80% загальних 
потоків короткострокових та довгострокових трудових мігрантів з України. 

Під впливом воєнного конфлікту та глибокої економічної кризи 
еміграційні настрої населення зростають. Спробам вирішити життєві проблеми у 
спосіб працевлаштування за кордоном сприяє й набутий українцями досвід 
роботи за межами держави, потужні міграційні мережі, що сформувалися 
впродовж останніх десятиліть.  

Опитування «Міграційні настрої населення України», проведене 
Соціологічною групою «Рейтинг» [4] на замовлення Всеукраїнської асоціації 
компаній з міжнародного працевлаштування у вересні 2016 р. свідчить, що 30% 
опитаних українців скоріше хотіли б поїхати за кордон на постійне місце 
проживання (майже 65% - скоріше не хотіли б), 40% - хотіли б працювати за 
кордоном. Більшою мірою виявляють бажання поїхати за кордон на постійне 
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місце проживання або на роботу мешканці Західного та Центрального регіонів, 
чоловіки, люди молодшого віку, з вищим рівнем освіти та доходів.  

Основні причини для бажання виїзду за кордон на постійне місце 
проживання – отримання кращих умов життя (53%), бажання забезпечити краще 
майбутнє для дітей (41%), відсутність достойної роботи в Україні (32%). При 
цьому, для респондентів, які мають дітей до 16 років, бажання забезпечити краще 
майбутнє для дітей є основним мотивом (52%) виїзду  за кордон на постійне місце 
проживання. 

Третина опитаних українців цікавиться роботою за вже набутою 
спеціальністю, кожен п‘ятий готовий перекваліфікуватися та знайти роботу за 
новою спеціальністю, 40% – бажає знайти будь-яку роботу. Відвідувачі візових 
центрів більше орієнтовані на роботу за вже набутою спеціальністю (42%) та 
менше готові перекваліфікуватися та шукати роботу за новою спеціальністю 
(14%).   

Дві третини опитаних українців, за умови, що вони матимуть постійну 
роботу за кордоном, скоріше повернулися б в Україну через деякий час, 15% - 
скоріше не повернулися б. Серед респондентів, які висловили бажання  
працювати за кордоном, готових повернутися в Україну менше (57%), серед 
відвідувачів візових центрів – ще менше (52%). 

У вересні 2017 року Соціологічна група «Рейтинг» [12] повторила своє 
опитування і виявила, що 35% респондентів хотіли б поїхати за кордон на 
постійне місце проживання, а ще 4% – не визначилися із відповіддю.  

У порівнянні із минулим роком кількість тих, хто хотів би змінити місце 
проживання на іншу країну незначно зросла (з 30% до 35%). Найбільше тих, хто 
бажав би змінити місце проживання серед мешканців Заходу (41%). На Півдні 
таких 34%, у Центрі – 33%, на Сході – 33%. Серед молоді (18-35 років) кількість 
тих, хто має бажання переїхати на постійне місце проживання за кордон, – 54%.  

Найчастіше серед причин, які спонукають респондентів думати про 
еміграцію називали надію отримати кращі умови для життя (64%). 

Найчастіше серед країн, в яких би хотіли працювати респонденти, що 
висловили бажання отримати роботу за кордоном, називали Німеччину (37%). 
65% опитаних сказали, що однозначно або скоріше повернулися би в Україну 
якби мали постійну роботу за кордоном, не повернулися б 23%. 70% опитаних 
сказали, що хотіли, щоб їхні діти або внуки навчалися та працювали за кордоном. 

Дані оприлюднені МОМ [3; 5] свідчать про те, що рівень потенційної 
трудової міграції (тих, хто вже знайшов роботу за кордоном або найближчим 
часом планує це зробити) найвищий переважно у тих же областях, де найвища 
частка трудових мігрантів — у Тернопільській, Закарпатській та Рівненській 
областях. Привабливість Російської Федерації як країни призначення продовжує 
зменшуватись (18% від усіх бажаючих працювати за кордоном у 2011 році, 12% у 
2015 році і 9% у 2017). У той же час, привабливість Польщі зросла до 40% у 2017 
році (7% у 2006 році відповідно до даних першого подібного дослідження, 30% у 
2015 році).  

Вітчизняні підприємства-роботодавці стають все менше привабливими для 
українців, тому головним завданням на сьогодні повинно стати втримання 
працівників на вітчизняному ринку праці та збереження кадрового потенціалу, 
який є головним чинником розвитку та подальшого зростання 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Отже, в умовах погіршення 
економічної ситуації внаслідок війни та зовнішньої агресії настрої трудової 
міграції будуть зростати, породжувати зростання «відтоку мізків та талантів», а 
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отже негативно впливати на розвиток креативного та інтелектуального секторів 
економіки в Україні. 

Література:  1. Позняк О. Зовнішня міграція громадян України за роки 
незалежності //   Агора. – Випуск 17. – С. 49-54. 2. Банк даних Державної служби 
статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.ukrcensus.gov.ua/. 3. Міжнародна організація з міграції. Агентство 
ООН з питань міграції [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://iom.org.ua. 4. 
Соціологічна група «Рейтинг» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://ratinggroup.ua/ . 5. Міграція в Україні: факти і цифри. 2016 [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf.  

 
ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Д-р екон. наук, проф. Прокопенко О.В., 

Академія техніко-гуманітарна в м. Бєльсько-Бяла, 
Київський національний університет технологій та дизайну 

Корнатовскі Р. 
Сумський державний університет, ТОВ Merrit Group в м. Варшава 

 
Принципи стратегічної діяльності широко досліджували Мескон Майкл 

(Mescon Michael H.), Альберт Майкл (Albert Michael) і Хедоурі Франклін 
(Khedouri Franklin) [1], Друкер Пітер Фердінанд (Drucker Peter F.) [2], Портер 
Майкл (Porter Michael E.) [3], Ансофф Ігор (Ansoff H. I.) [4] та багато інших 
науковців.  

Не зважаючи на чисельні методичні підходи і рекомендації щодо 
стратегічної діяльності в цілому і визначення конкретних стратегічних рішень 
зокрема, кожен суб‘єкт господарювання все ж таки має труднощі з їх 
визначенням. Але неможливо прописати формалізовані рішення для всіх ситуацій 
на ринку. Отже, формулювання прикладних, практично-орієнтованих 
рекомендації для промислових підприємств є завжди актуальним. 

Вибір ринково-орієнтованої стратегії промисловим підприємством 
включає одночасне урахування чисельної кількості чинників. Якщо їх звести 
(узагальнити) до 3-х, то може бути застосована тривимірна матриця прийняття 
рішень. 

Так, у ситуації, коли вибір ринково-орієнтованої стратегії залежить від 
визначення 3-х векторів, а саме:  

1) ключових факторів успіху,  
2) бар‘єрів входження на ринок,  
3) рівня ризиків,  
можуть бути формалізовані наступні рекомендації за допомогою 

тривимірної матриці прийняття рішень (табл.1). 
Вибір саме цих трьох векторів обґрунтовується наступними міркуваннями: 
1) ключові фактори успіху – фактично відповідають «стратегічному 

положенні» у відомій матриці «Мак Кінзі», 
2) бар‘єри входження на ринок – опосередковано свідчать про 

«привабливість ринку» у відомій матриці Shell / DPM, 
3) рівень ризиків – характеризує конкурентну ситуацію з моделі PIMS. 
Цим підходом можна скористатись і з застосуванням інших обмежуючих 

параметрів (характеристик), наприклад: 

http://www.ozon.ru/person/248817/
http://www.ozon.ru/person/248818/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31758055/
https://www.amazon.com/Michael-E.-Porter/e/B000AQ3BBY/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1509540529&sr=1-1
http://www.ozon.ru/person/256312/
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- рівня витрат (необхідних для реалізації стратегії);  
- рівня супротиву змінам в організації (коли колектив не готовий до нових 

звершень); 
- рівня інноваційного розвитку підприємства; 
- тощо.  
Отже, за результатами проведеного дослідження відзначимо, що 

запропонована формалізація процесу прийняття рішень щодо вибору ринково-
орієнтованої стратегії промисловим підприємством на основі використання 
матриці «Ключові фактори успіху – бар‘єри входження на ринок – рівень ризиків» 
дозволяє узагальнено визначати ринково-орієнтовану стратегію з урахуванням 3-х 
обмежуючих чинників. 

Результати даного дослідження можуть бути використані при 
впровадженні ринково-орієнтованої стратегічної діяльності на промислових 
підприємствах. 

 

Таблиця 1 - Матриця прийняття рішень щодо вибору ринково-орієнтованої 
стратегії промисловим підприємством (авторська розробка) 
Ключові 
фактори 
успіху 

Бар‘єри 
входження 
на ринок 

Рівень ризиків 
 

низький середній високий 

ціна доступні Лідерство за 
витратами – 
досягнення 
максимальної 
ефективності за 
рахунок ефекту 
масштабу і  
мінімальної 
вартості 

Стратегія 
інтернаціоналізації – 
планомірна і послідовна 
діяльність на зарубіжних 
ринках 

Імпульсна   
стратегія - 
виняткове 
органічне 
зростання за 
певних умов 

високі Фокусоване 
лідерство за 
витратами – 
забезпечення 
максимального 
прибутку на основі 
найбільш 
ефективних 
процесів 

Стратегія ринкових 
прогалин (незаповнених 
ніш) – завдяки інноваційній 
діяльності або 
наслідуванню лідера 

Глобальна 
 стратегія – 
ефект 
масштабу 

якість  доступні Диференціація – 
створення 
унікальних 
відмінностей 

Стратегія глобалізації – 
визначають загальні, не 
залежні від особливостей 
окремих країн 
характеристики ринків 
(основний інструмент – 
стандартизація) 

Технологічні 
стратегії – 
лідерство у 
технологіях 

високі Фокусована 
диференціація – 
зосередження та 
спеціалізація на 
окремих сегментах 
ринку 

Інновації в галузі продукту 
– орієнтація на створення 
нових продуктів 

Стратегія 
кооперації – 
взаємодіють з 
іншими органі
заціями 

 
Література: 1. Mescon M. Management : individual and organizational 

effectiveness / Michael H. Mescon, Michael Albert, Franklin Khedouri. – 2nd edition, 
New York : Harper & Row, 1985. – 756 р. 2. Drucker Peter F. Management: Tasks, 
Responsibilities, Practices Paperback / Peter F. Drucker // A Harper business book, 
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1993. Read more:  https://www.amazon.com/Management-Responsibilities-Practices-
Peter-Drucker/dp/0887306152 3.Porter M. E.Competitive Strategy: Techniques for 
Analyzing Industries and Competitors / Michael E. Porter, 1998. – Read more: 
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Dstripbooks&field-
keywords=Michael+Porter&rh=n%3A283155%2Ck%3AMichael+Porter 4.Ansoff H. I. 
Strategiс Management /  H. Igor Ansoff. Springer, 2007. – 251 p. 

 
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 
Канд. екон. наук, доц. Проскурович О.В., магістр Сорока Л.О.  

Хмельницький національний університет  
 
В сучасних умовах все більш поширеним стає підхід до дослідження 

економічного розвитку, що виділяє в якості його істотних факторів не тільки 
науку і наукомісткі галузі а і сферу культури, мистецтва, медіа, освіту та інші. 
При цьому функціонують категорії цього підходу, за допомогою яких описуються 
процеси, що відбуваються в економічній і соціальній системах. До таких 
категорій відносять креативну економіку, креативні індустрії, креативне місто, 
креативний кластер і інші. Ці сфери діяльності базуються на використанні 
людських знань і умінь. Продукти креативної економіки – товари і послуги, поява 
яких неможлива без активного залучення їх творця. 

Вже зараз креативна економіка Великобританії генерує майже £ 10 млн на 
годину і зростає майже на 9% у 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. Перерозподіл професій на ринку праці, що 
пов'язаний з автоматизацією складальних ліній і програм штучного інтелекту 
сприяє поширенню креативної економіки. Розвиток креативних індустрій є 
необхідним для підвищення в суспільстві чисельності формацій, спроможних 
скеровувати власні інтелектуальні здібності і творчу енергію на розв‘язання 
управлінських та інженерно-технологічних проблем реальної економіки, вияв і 
використання нових можливостей задоволення інтересів суспільства, 
забезпечення зростання комфорту і безпеки. Зростання інформаційно-
технологічних можливостей креативних індустрій є передумовою розширення 
меж віртуальної економіки, а також прискорення її інтеграції у технологічні 
процеси, що мають місце у реальній економіці. 

Креативні галузі прагнуть базуватися на природному генії людського 
потенціалу, на відміну від існуючих промислових галузей, які концентруються на 
видобуванні ресурсів із землі. Поряд з креативністю, підприємництво є ще одним 
ключем для успішної реалізації концепції креативного погляду на економіку 
розвитку будь-якої країни, регіону чи фірми. Креативність здебільшого породжує 
інноваційні ідеї, а підприємництво призводить інновацію в дію. Воно з'єднує 
разом складові креативних ідей для створення нових ринків і робочих місць.  

Креативне підприємництво в Україні знаходиться у стадії розвитку: 
висувається безліч проектів в основі яких покладено креативний елемент. 
Новаторський підхід із застосуванням краудфандингу дозволив рівненському 
митцю Ю. Журавлю зібрав близько 700 тисяч гривень на видання своїх збірок 
«Карикадурка» або ж Івано-Франківська організація «Тепле місто» відкрила 
громадський ресторан «Urban Space» залучивши кошти від 100 людей у розмірі 
1000 доларів. Цей напрям є найбільш інновативним сектором економіки і 

https://www.amazon.com/Management-Responsibilities-Practices-Peter-Drucker/dp/0887306152
https://www.amazon.com/Management-Responsibilities-Practices-Peter-Drucker/dp/0887306152
https://www.amazon.com/Michael-E.-Porter/e/B000AQ3BBY/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1509540529&sr=1-1
https://www.amazon.com/Competitive-Strategy-Techniques-Industries-Competitors/dp/0684841487/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1509540529&sr=1-1&keywords=Michael+Porter
https://www.amazon.com/Competitive-Strategy-Techniques-Industries-Competitors/dp/0684841487/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1509540529&sr=1-1&keywords=Michael+Porter
https://www.amazon.com/Competitive-Strategy-Techniques-Industries-Competitors/dp/0684841487/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1509540529&sr=1-1&keywords=Michael+Porter
https://www.amazon.com/Michael-E.-Porter/e/B000AQ3BBY/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1509540529&sr=1-1
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Michael+Porter&rh=n%3A283155%2Ck%3AMichael+Porter
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Michael+Porter&rh=n%3A283155%2Ck%3AMichael+Porter
https://www.litmir.me/a/?id=162184
https://www.litmir.me/a/?id=162184
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важливим на різних рівнях - персональному, компаній, держави, в міжнародному 
контексті як частина глобальної економіки. Креативне підприємництво є рушійної 
силою розвитку суспільства, сприяє кращій інтеграції людини в соціум. Сектор 
креативних індустрій робить Україну привабливою - як для українців так і для 
світу загалом, адже креативний продукт цікавий, відкриває перспективи для 
міжнародної кооперації. Креативна економіка надає нові можливості для 
подолання різних проблем, які можуть виникнути в ході трансформації 
суспільства. 

Проаналізуємо обсяги креативних ринків в Україні за такими напрямками 
як дизайн, кіно, ТБ, радіо, фото, відео, ремесла, реклама архітектура, видавництво, 
IТ, мистецтво і музика. 

Найбільшим ринком в загальній структурі економіки креативності є IТ-
послуги. Головним чином це експортні IТ-компанії і фахівці, що працюють на 
замовників з-за кордону. За оцінками представників IТ-ринку, його обсяг в 2016 
році склав від 2,5 до 3 $ млрд. Левова частка ринку – це експорт. Згідно з даними, 
які надала Європейська Бізнес Асоціація, експортне IТ принесло 5,8 млрд. грн 
прямих податків до бюджету у 2016 р., на 30 % більше, ніж роком раніше [1]. 

Найбільшим ринком креативної економіки є медіа: телебачення, онлайн-
ЗМІ, продакшн, реклама, PR, радіо, кіно, друкована преса. Проте, ринок 
українських медійників, на відміну від ринку ІТ-технологій, головним чином, 
внутрішній та відносно невеликий. Обсяг ринку медійної реклами в минулому 
році, за оцінками ВРК, склав 11,6 млрд. грн. А в цьому році, за її прогнозами, він 
виросте на 27 % до 14,8 млрд. грн [1]. 

Ще одним значним сегментом креативної економіки є ремісництво (ринок 
хендмейд), яке в останні роки зростає дуже швидкими темпами. В Україні на 
цьому ринку зайняті більше 120 тис. осіб, які займаються продажем виробів 
українських майстрів. Зараз найбільш затребувані товари ручної роботи - 
аксесуари (в 2016 р. їх частка склала 22 % від усіх продажів на Crafta), прикраси, 
одяг і декор для дому з натуральної шкіри і дерева. Великі перспективи – у 
меблів, одягу і посуду. Тому цей ринок має значний потенціал. 

Ринок архітектурного дизайну в Україні ще дуже молодий, обсяг якого 
можна вирахувати дуже приблизно. У 2016 р. в Україні було виконано 
будівельних робіт на 73 млрд. грн. Переважно до 5 % в проектах зазвичай 
займають витрати на архітектуру і проектування, тому ця галузь може становити 
приблизно 3,5 млрд. грн. За даними Мінрегіонбуду, в Україні налічується 3,7 
тисячі сертифікованих архітекторів [2]. 

Ще один дуже невеликий, але перспективний ринок – промисловий дизайн, 
який зараз якісно оновлюється: відбувається переорієнтація з внутрішнього ринку 
на експорт в ЄС і США.  

Набагато більш розкрученим ринком є послуги дизайну в сфері моди. В 
Україні останнім часом проходить все більше місцевих показів мод не тільки в 
столиці, але і в регіонах. Зараз починається бум на українське виробництво: 
проходять численні ярмарки та маркети, де виставляються українські молоді 
марки. Українські дизайнери поступово починають з'являтися і за кордоном. 
Багатогалузевий комплекс української легкої промисловості нараховує 4,5 тисячі 
підприємств, що забезпечують близько 150 000 робочих місць. Серед них поки 
лише невеликий відсоток фабрик і дизайнерів зайняті в сфері виготовлення 
ексклюзивних і авторських колекцій. 12-17 % українського ринку легкпрома – це 
дизайнерські продукти (як масові, так і ексклюзивні). Обсяг ринку українського 
легкпрому в 2016 р. склав 16,9 млрд. грн реалізованих товарів [2]. 
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Традиційний сегмент економіки креативності – видавництво книг, яке 
оцінюється в Україні в $ 160 млн. (4,3 млрд. грн). Випуск робіт місцевих авторів 
приносить видавництву 5-7 % від продажів книг, випущених в Україні. Тобто 
можна припустити, що загальний ринок творчості українським письменників 
зараз становить максимум $ 5 млн. У книжковій індустрії зайнято до 10 тисяч 
осіб, а український ринок мистецтва і того менше [1]. 

Окремий напрямок в мистецтві – фотографія. І тут нашим співгромадянам 
вдалося добре досягти успіху: роботи українських фотографів, відеографів і 
цифрових художників користуються великою популярністю у всьому світі. Тільки 
в 2016 р. українські автори завантажили на Depositphotos 1,9 мільйона 
фотографій, графіки і відео від 8,4 тисячі авторів з України. 

Мабуть, один з найбільш живих креативних ринків України – це сфера 
шоу, концертів і фестивалів. За даними ресурсу з продажу квитків Karabas.ua, 
кількість таких заходів в Україні зростає вже другий рік поспіль. За останні два 
роки в кілька разів зросла кількість проданих квитків і навіть їх ціна. 

Отже, в Україні 16,9 млн. економічно активних громадян. З них в сферах 
креативної економіки працює близько 470 тисяч. Це всього 2,8 % працездатного 
населення. Вони приносять країні близько 105 млрд. грн (або 4,4 % ВВП). Для 
порівняння, у Великобританії станом на 2013 р. в цій же сфері працювало 5,6 % 
від усіх працевлаштованих британців, які заробили £ 77 млрд [1]. 

Більшість сфер вітчизняної креативної економіки перебувають в стадії 
зародження. Однак вони тяжіють до експортної спрямованості, оскільки місцевий 
споживчий ринок в Україні дуже бідний. Найбільш потужним і 
швидкозростаючим сектором є IТ. Кожен зайнятий в цьому сегменті людина 
приносить нашій економіці $ 30 000 в рік, що в рази більше, ніж аналогічні 
показники в інших галузях креативної економіки. Українська софтверна індустрія 
зараз в основному працює за схемою аутсорсингу, виконуючи замовлення 
великих гравців з-за кордону. Але передумови до зміни ситуації в цій сфері є. У 
міру того як українські інженери набираються досвіду, вони вже мислять 
категоріями готових продуктів. Такі знання на світовому ринку цінуються 
набагато вище. Тому, як стверджують учасники ринку, зарплати наших фахівців 
продовжують рости. Їх нинішній рівень – далеко не межа. Інші сегменти 
креативної економіки важливо підтримувати на рівні держави. При цьому слід 
розробити спеціальну програму підтримки розвитку креативних інтелектуальних 
сервісів, продуктів і стартапів. Ефективними будуть дії, спрямовані на залучення 
іноземних фахівців і утримання власних талантів.  

Для розвитку креативного сектора економіки в Україні слід: 
1. Визнати, що на додаток до своїх економічних вигод, креативна 

економіка генерує також нематеріальну цінність, яка значно впливає на 
всеосяжний і сталий розвиток суспільства. При цьому варто зробити культуру 
драйвером економічних, соціальних і екологічних процесів розвитку, адже 
позитивні зміни можливі тільки в умовах існування суспільства, яке має набір 
культурних цінностей. 

2. Проаналізувати можливості і проблеми місцевої креативної економіки 
для розробки подальшої програми дій в цьому секторі. Дослідити критичні 
фактори успіху, які впливають на формування нових шляхів розвитку креативної 
економіки на місцевому рівні: інфраструктуру і трудові ресурси, законодавство 
для захисту інтелектуальної власності, можливість доступу до глобального ринку. 



145 

 

3. Інвестувати у стале креативне підприємництво: підтримувати вітчизняну 
освіту та інновації, приймати участь у міжнародному співробітництві для 
взаємного навчання, обміну інформацією та досвідом. 

4. Створювати нові можливості для культурних підприємців в сфері 
управління бізнесом і соціальним нетворкінгу, залучати їх до участі в 
маркетингових заходах, надавати міські майданчики, придатні для розвитку 
соціальної та культурної структури суспільства. 

Література: 1. Креативна економіка: як в Україні заробити на справі, яку 
любиш [Електронний ресурс], 30 квітня 2017. – Режим доступу: 
https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/14188 2. Наукова та інноваційна діяльність 
України у 2016 році/Держкомстат України. – К. : Держаналітінформ, 2017. – 255 
с. 
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Готельно-ресторанне господарство України є одним із суттєвих показників 
розвитку соціальної сфери. Цей вид господарства відіграє велику участь у 
підвищенні ефективності суспільного виробництва, і відповідно, зростання 
життєвого рівня населення. 

Рівень розвитку готельно-ресторанного господарства свідчить про те, що 
економічні перетворення останніх років негативно впливають на діяльність цих 
господарств, що спричиняє зниженню сервісу та якості обслуговування. Це 
пов‘язано з такими факторами: скорочення персоналу або залучення 
малокваліфікованого персоналу; економія на енергоресурсах, що спричиняє до 
зниження температурних режимів у цих закладах; економія на придбанні 
продуктів та напівфабрикатів, що відображається на якості та кількості готової 
продукції та інше. Особливо це відчувають на собі іноземні туристи, які мають 
змогу порівнювати рівень вітчизняного та зарубіжного готельно-ресторанного 
господарства. 

Більшість проблем з якими зіткаються вітчизняні підприємства готельно-
ресторанного господарства виникають в наслідок неефективної системи 
управління, застарілими методами управління та іншим. 

Розглянемо більш детально еволюцію підприємств індустрії гостинності, 
які в історичному плані відповідають періодам розвитку людського суспільства 
(табл. 1). 

Отже, проаналізувавши шлях розвитку гостинності, можна зазначити, що 
це був нелегкий шлях, постійно висувались нові вимоги тощо. Сучасний стан 
розвитку вітчизняних підприємств готельно-ресторанного господарства 
характеризується високими темпами зростання, надаються нові види послуг, 
покращується сервіс обслуговування, створюються нові робочі місця, 
розбудовується інфраструктура, впроваджуються нові технології тощо. Тому, 
комплекс питань, пов‘язаних із розвитком вітчизняних підприємств готельно-
ресторанного господарства є досить актуальним і потребує розробки та 
впровадження інноваційних підходів до управління. 

https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/14188
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Таблиця 1 - Еволюція розвитку підприємств індустрії гостинності [1, 2, 4] 
Назва періоду Сутність еволюції підприємств індустрії туризму 

1 2 

Древній період 
(IV тисячоліття до 
н.е. - 476 р н.е.) 

З‘являються перші гостьові підприємства - прообрази сучасних готелів і 
ресторанів. Згадка про подібні підприємствах - тавернах - міститься в 
стародавніх манускриптах, одним з яких є кодекс царя Вавилонії Хаммурапі, 
написаний приблизно в 1700 році до н.е. 
У Стародавній Греції в I тисячолітті до н.е. таверни були важливим елементом 
соціальної і релігійного життя.  Але розвиток торгівлі «вимагав» не тільки 
заклади харчування, а й ночівлі. З‘являються постоялі двори. 
Розвиток торговельних зв‘язків на Близькому Сході, в Азії та Закавказзя призвів 
до появи на цих шляхах - караван-сараїв (оточені фортечною стіною, що 
захищало від природних стихій, а також від грабіжників), які включали 
приміщення для людей і загони для верблюдів і коней.  
Після падіння Римської імперії в 476 році н.е. почався новий етап у розвитку 
підприємств гостинності. 

Середньовіччя 
(V - XV ст. н.е.) 

На розвиток підприємств гостинності в цей період величезний вплив зробили 
релігійні традиції, різко збільшилася кількість людей, які здійснювали 
паломництва до святих місць. Церква зобов‘язувала монастирі надавати 
гостинність прочанам, організовувати для них ночівлю, надавати харчування. У 
цей час з‘являються й інші заклади, що здійснюють подібні функції - спеціальні 
будинки для відпочинку прочан. 
В Англії великий розвиток приватних заїжджих дворів і таверн був даний лише 
в період пізнього Середньовіччя і особливо під час Реформації, коли було 
проведено секуляризацію монастирів. Ніхто з мандрівних вже не міг більше 
розраховувати на безкоштовну зупинку в монастирях і змушений був 
зупинятися на приватних заїжджих дворах. 
У XII-XIII століттях постоялі двори - попередниці перших готелів. 
Прогресивним напрямом діяльності підприємств гостинності в середньовічний 
період стало створення перших професійних асоціацій. В 1282 році шинкарі 
міста Флоренції в Італії заснували свою гільдію. 

Новий час 
(XVI ст. - початок 
XX ст.) 

Відкриття перших кав'ярень, які стали центрами культурного і літературного 
життя того часу. Їхній появі сприяло поширення в Західній Європі таких 
екзотичних напоїв, як кава і чай. Перші європейські кав'ярні були відкриті в 
1652 році в Лондоні і в 1683 році у Відні. До кінця XVII століття кав'ярні на 
Європейському континенті стали досить поширеним явищем. У великих містах 
їх кількість сягала кількох десятків. 
В 1553 році в Парижі був відкритий перший ресторан «Тур д‘Аржан», який 
протягом двох наступних століть залишався абсолютно унікальним закладом, 
тому що його єдина функція полягала тільки в наданні харчування.  
Але термін «ресторан» був ужитий значно пізніше, у другій половині XVIII 
століття. Словом «restorantes» (у французькій мові означає «зміцнювальний, що 
відновлює») називався суп, був головним блюдом цілодобової паризької таверни 
пана Буланже, якого сьогодні в усьому світі називають «батьком сучасного 
ресторану». Буланже вперше запропонував клієнтам широкий асортимент 
прекрасно приготовлених страв.  
З 1789 р. по 1799 р. під час Великої французької революції, французькі шеф-
кухарі емігрували до різних держав, де вони зайнялися ресторанною справою, 
ресторани набули великого поширення в усьому світі. 
До 1800 року - англійський ресторан став лідером в індустрії гостинності - 
високоякісна кухня та якісний сервіс. 
У середині XIX століття початок використання меню – «a la carte» (а ля карт), 
надається право вибирати страву за смаком із запропонованого переліку. 
У 1898 році в Лондоні відкрився готель «Савой». Керуючим його був відомий 
Цезар Рітц, а шеф-кухарем - Жорж Агюст Ескоф‘є. Ці двоє людей зробили 
справжню революцію в організації ресторанів при готелях. 
В XIX-XX століттях індустрія гостинності стає важливою галуззю - будуються 
готелі, займаються підготовкою нових кадрів, створюються готельні об'єднання.  
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 Перші заклади гостинності на території України виникають у ХІІ-ХІІ ст. Період 
економічного та політичного розвитку Київської Русі, вигідне географічне 
положення на перехресті торгових шляхів, культурні та релігійні зв'язки з 
країнами зумовили появу спеціалізованих закладів розміщення. 

Сучасний період 
(ХХ ст. по 
теперішній час) 

Пов‘язаний з бурхливим розвитком різних засобів транспорту, особливо 
автомобільного та авіаційного, пожвавленням міжнародної торгівлі і культурних 
зв'язків між країнами і розвитком туризму. 
Під час Другої Великої Вітчизняної війни розвиток готельно-ресторанного 
господарства був призупинений. У цей період було завдано дуже велику шкоду 
індустрії гостинності. 
В післявоєнний період в індустрії гостинності було проведено ґрунтовну 
реконструкцію. З 1950 року починається широкомасштабне будівництво нових 
готельно-ресторанних комплексів. До інтер‘єрів пред‘являлися функціональні і 
естетичні вимоги. 
Поряд з готелями загального типу збільшився зростання пансіонатів, санаторіїв, 
мотелів, туристичних баз і таборів. 
У 1980 р, напередодні Олімпійських ігор в СРСР було побудовано багато 
великих, комфортабельних готельно-ресторанних комплексів. 
З 1990 р. через економічну і політичну ситуацію в країні стався значний спад 
попиту на готельні та ресторанні послуги. 
Підготовка вітчизняних готельно-ресторанних комплексів до проведення 
конкурсу Євробачення у 2005 році. 
Реконструкція і будівництво стадіонів, аеропортів готельно-ресторанних 
комплексів до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. 

 
Література: 1. Портал гостиничного и ресторанного бизнеса [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://prohotelia.com.ua; 2. Бєлоусова О. С. Актуальні 
проблеми готельно-ресторанного господарства в Україні в умовах підготовки до 
Євро 2012 / О. С. Бєлоусова, О. С. Афанас‘єва // Вісник Волинського інституту 
економіки та менеджменту – 2011. – № 2. – C. 53-60. 
3. https://uk.wikipedia.org/wiki; 4. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy; 
5. http://p-for.com/book_392_glava_51_KOROTKIJJ_TERM 

 

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

 

Студ. Пухлій К. І., науковий керівник: Топоркова Г.М. 
Державний вищий навчальний заклад  

«Харківський коледж текстилю та дизайну» 

  

Суспільство, маючи дуже багаті ресурси, має бажання використати ці 
ресурси з максимальною користю для себе, тобто максимально ефективно. 
Вирішення цієї проблеми відбувається в межах економічних систем. 

Економічна система - це сукупність взаємопов'язаних і відповідним чином 
упорядкованих елементів економіки, що утворюють певну цілісність, економічну 
структуру суспільства, яка має загальну мету. 

Організаційно-економічні відносини - це відносини між людьми з приводу 
застосування способів і методів організації та управління суспільним 
виробництвом: відносини обміну діяльністю між людьми, спеціалізація праці, 
кооперування, концентрація та комбінування виробництва. 

http://prohotelia.com.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy
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Соціально-економічні відносини - насамперед це відносини власності в 
економічному значенні цього поняття. Відносини власності визначають головне в 
економічній системі - спосіб поєднання працівника з засобами виробництва. Крім 
того, відносини власності зумовлюють історичну специфіку економічної системи, 
її соціальну структуру, систему влади. Таким чином, соціально-економічні 
відносини, основою яких є певна форма власності, займають визначальне місце у 
структурі економічних відносин та в економічній системі взагалі, виконуючи в 
ній системо твірну функцію. 

Історично першою економічною системою була традиційна, вона існувала 
протягом дуже тривалого часу, але зараз її можна спостерігати в країнах з 
низьким рівнем економічного розвитку. Тобто  традиційна економіка або 
натуральна організація суспільного виробництва - це нерозвинена економіка, в 
якій економічні суб'єкти зосереджені переважно на виробництві товарів для 
власного споживання, а економічні відносини та рішення регулюються традицією. 
Це один з типів господарювання, що традиційно виділяється в західній 
економічній науці. 

Характерними рисами виступають:  
 економічна замкненість; 
 універсальний характер робочої сили; 
 низький рівень спеціалізації і продуктивності праці; 
 консерватизм; 
 визначальна роль природних ресурсів, переважання ручної праці; 
 безпосередній зв‘язок виробництва і споживання. 
Деякі дослідники розрізняють планову економіку від командної вважаючи 

командну економіку крайнім випадком планової. Однак, планування економічної 
діяльності присутнє й в умовах вільного ринку. 

За умов командної (планової) економіки головні економічні питання 
розв'язує певний центральний орган, який спершу визначає, що і скільки 
виробляти, й неодмінно контролює виконання своїх розпоряджень. У такий самий 
спосіб вирішуються всі питання стосовно того, як виробляти. Центральний орган 
вирішує також питання «для кого» виробляти. 

За умов командної економіки існують досить жорсткі обмеження рівнів 
заробітної платні, пенсій, тривалості відпусток працюючим тощо. Центр визначає 
обсяги розподілу за районами вироблених товарів, а також встановлює ціни на 
них. 

Головною особливістю командної системи є відсутність у виробників 
свободи вибору. Так, директор швейної фабрики не міг вибирати постачальника 
тканини для свого товару, оскільки план «закріплював» за ним конкретного 
постачальника. Водночас директор ткацької фабрики не побоювався, що його 
продукція залишиться нерозпроданою через низьку якість: адже він знає, що 
швейна фабрика за планом зобов'язана придбати її. 

Саме відсутність свободи вибору зумовлює відсутність у виробників 
зацікавленості (або стимулу) виробляти кращі й дешевші товари, збільшуючи їх 
асортимент і розробляючи нові моделі. Через це задоволення потреб споживачів у 
такій системі перебуває на низькому рівні. Але слід зазначити також, що 
планування як метод управління окремим підприємством широко 
використовується в господарській практиці і може сприяти підвищенню загальної 
ефективності виробництва. 

Характерні риси: 
 Надмірне одержавлення економіки  
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 Надмірна централізація виробництва (понад 90% підприємств —
 державна власність) 

 Диктат виробника 
 Бюрократизація апарату управління 
 Спрямування значної частини дефіцитних ресурсів на потреби 

військово-промислового комплексу. 
До важливих прикладів командних економік минулого належить економіка 

Радянського Союзу, яка, за оцінками CIA Factbook була деякий час другою за 
розмірами економікою світу ,Китаю до 1978 року та Індії до 1991 року. 

Починаючи з 1980-тих та 1990-тих років уряди країн з командною 
економікою почали впроваджувати політику дерегуляції (або, як в Радянському 
Союзі, система зазнала краху) та рух в бік створення ринкової або змішаної 
економіки. Планові економіки існують в таких странах, як Куба, Лівія, 
Саудівської Аравії, Ірані, Північній Кореї та М'янма. 

Існує Американська модель – це ліберальна ринкова модель, про яку 
заговорили у 90-х роках, коли лідерство в економічному зростанні перейшло до 
США. Саксонська (німецька) модель – модель соціально ринкового 
господарювання, яка ґрунтується на наданні всім формам господарства (великим, 
середнім, дрібним) можливості стало розвиватися й успішно конкурувати між 
собою. Японська модель – модель регульованого корпоративного капіталізму. 
Підставою для виникнення розмов про цю модель стало те, що у 50-і та 60-і роки 
Японія демонструвала щорічний приріст ВНП в середньому на 9,4%, в той час як 
в Західній Німеччині ця цифра не перевищувала 6,3, в Італії – 5,6, а у Франції – 
5%.  

Змішана економіка – модель соціально-економічного розвитку, що 
передбачає поєднання приватної і державної форм власності, плану і ринку, 
проведення інституціонально-соціальних реформ для побудови прогресивнішого 
ладу. Виникла в перші десятиліття XX ст. 

Розрізняють три основні варіанти моделі змішаної економіки: 
 консервативний, 
 ліберальний, 
 соціал-реформістський. 
 Вона характеризується: 
 - плюралізмом форм власності, тобто пануючою є приватна власність, 

але разом з тим має місце державна та інші форми власності; 
 - розвиток приватного підприємництва і формування державного 

сектору економіки; 
 - наявність макроекономічного прогнозування і програмування; 
 - модифікація ринкового ціноутворення на основі впровадження 

державного регулювання цін; 
 - розподіл і перерозподіл національного доходу на основі формування 

державного бюджету та державних фінансів; 
 - соціальний захист населення, регулювання умов, оплати і ринку праці; 
 - підтримка конкурентного середовища і запобігання монополізації 

економіки; 
 - грошово-кредитне регулювання; 
 - державне регулювання науково-технічного та інноваційного розвитку. 
Отже, змішана економічна система базується на гнучкому механізмі 

державного втручання у соціально-економічні процеси, яке спрямоване на 
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подальше зростання ефективності суспільного виробництва, забезпечення без 
кризового розвитку, економічне зростання і покращення добробуту населення. 

 
КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД КАК ИМПЕРАТИВ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Канд. философ. наук, доц. Радионова Л.А. 
Харьковский национальный университет  городского хозяйства  

имени А. Н. Бекетова 

 

Сегодня именно человеческий капитал становится основным ресурсом 
экономического развития. Под человеческим капиталом традиционно понимается 
совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения 
многообразных потребностей человека и общества в целом. Таким образом, 
человеческий капитал приравнивается к таланту и способностям человека. В свою 
очередь талант и способности можно воспринимать как креативность.  

В современном понимании креативность – масштабная и непрерывная 
практика – базируется на обычных, общих для всех способностях, а также на 
опыте и компетентности, которые используются для получения экономических и 
других выгод. Различают четыре типа креативности: научную, культурную, 
экономическую и технологическую. Под научной креативностью понимается 
способность использовать любопытство и создавать новые идеи, видеть новые 
связи, находить новые способы решения задач. Под культурной креативностью 
понимается способность использовать воображение и создавать оригинальные 
идеи и новые способы интерпретировать мир, выраженный в тексте, звуке и 
изображении. Под экономической креативностью понимается динамический 
процесс, приводящий к инновациям в технологиях, практике деловых отношений, 
маркетинге и т. д., она тесно связана с получением конкурентных преимуществ. 
Технологическая креативность – объединение других типов креативности. В 
контексте нашего анализа интересным представляется рассмотреть взаимосвязь 
креативной экономики и креативного города, в котором креативная экономика 
как бы «у себя дома», ибо создается в городе. 

Идея креативного города появилась в конце 1980-х как пересечение многих 
мыслительных траекторий, которые сегодня с одной стороны расширяют понятие 
о креативном городе, а с другой – вносят некоторую путаницу в его понимание. 
Многие аналитики видят причину появления этой теории в потребности 
преодоления кризиса, захлестнувшего многие города в период глобальной 
трансформации индустриальной экономики и приход экономики «новой», во 
многом отрешившейся от материальных ценностей. Ломка старых парадигм 
оказалась наиболее болезненной именно для городов (как структурных 
образований), и в особенности для городов исторически индустриальных, 
поскольку их костный скелет не поспевал за гибкостью новых времен. Таким 
городам, оказавшимся запертыми в своем прошлом, стал необходим новый 
жизненный импульс.  

Таким импульсом стала переоценка стратегий и ценностей городского 
планирования с помощью методологического содержания категории 
«креативности». Теоретико-методологическая составляющая концепции 
«креативного города» восходит к нескольким другим теориям, которые появились 
практически одновременно с ней, а поэтому являются не столько ее 
предшественниками, сколько воплощением единой идеи и единой неизбежности 
на пересечении разных дисциплин. Во-первых, это теория «креативной 
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экономики» Джона Хокинса. В своей книге «Креативная экономика: как люди 
делают деньги из идей» он исследовал взаимосвязь экономики и креативности в 
условиях сдвига экономических приоритетов от «данных» и «финансов» к 
«идеям», «способностям» и «обучаемости», как составляющим экономического 
успеха. Джон Хокинс доказывает простую, в сущности, идею: если специалисту 
дать свободу в принятии решений, то результаты станут гораздо интереснее и 
шире, чем можно было бы предположить [1]. 

Другим сателлитом теории креативного города является концепция 
«креативного класса», изложенная в ряде работ Ричарда Флориды, начиная с 
книги «Восхождение креативного класса» [2]. Речь идет о группе людей 
творческих профессий: дизайнерах, ученых, художниках, работниках умственного 
труда всех, кому для работы необходим креативный импульс, зависящий от 
качества окружающего пространства, непосредственно влияющего на выбор их 
места жительства. В желании стать более привлекательной жизненной средой для 
креативного класса золотоносного ресурса новой креативной экономики 
городское пространство подвергается кардинальным трансформациям.  

Вторым фактором подобных трансформаций является креативная 
индустрия и размещение ее «производственных объектов». Любая из креативных 
сфер — искусство, масс-медиа, интернет-бизнес, кинематограф, программное 
обеспечение, биотехнологии и т.д. – имеют специфические требования к месту 
своей дислокации, основными характеристиками которой является высокая 
потребность в гибком и доступном пространстве (мастерские для художников, 
экспериментальные лаборатории для ученых), а также специфическая среда, 
создающая атмосферу, способствующую общению и плодотворному 
сотрудничеству представителей различных креативных сфер.  

Однако, опираясь лишь на концептуальную наследственность, любая 
теория теряет половину своей силы, вызывая слишком много вопросов и 
замечаний. Поэтому настоящим стартом концепции «креативного города» стали 
результаты исследовательской работы группы ученых, изучавших примеры 
отдельных инициатив избранных городов Германии и Великобритании, где с 
помощью инновационных стратегий в той или иной сфере были обнаружены 
признаки уменьшения кризисных индикаторов. 
  Конференция по вопросу креативного города, которая проходила в Глазго 
в мае 1994 г., объединила экспертов пяти британских и пяти немецких городов, 
среди которых Бристоль, Кельн, Дрезден, Эссен, Глазго, Карлсруэ, Кирклес, 
Лестер, Милтон Кейнс и Унна. Это обусловило практическую состоятельность 
теории, основанной на успешных результатах существующих политик и 
стратегий и доказало возможность ее прикладного использования в городах всего 
мира. 

Одним из примеров таких успешно реализованных фестивалей может 
служить ежегодный крупнейший зимний музыкальный фестиваль фолк-музыки 
Celtic Connections, проводящийся в Глазго. Он был одним из ведущих пунктов в 
программе преобразования Глазго из города, переживавшего кризис вследствие 
резкого сокращения числа жителей, в креативный и досуговый центр и один из 
самых оживлѐнных городов Соединѐнного Королевства (так как было необходимо 
соответствовать статусу «Культурной столицы Европы», которого Глазго был 
удостоен в 1990 году). Обращение к своим культурным ресурсам – а именно 
народной, и в том числе шотландской музыке – стало действительно креативным 
решением, которое буквально «сделало» имидж Глазго, по версии The Guardian, 
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музыкальный фестиваль способствовал превращению города, переживавшего 
экономический и демографический упадок, в мировую столицу фолк-музыки. 

Наиболее известным теоретиком «креативного города» считается  Чарльз 
Лэндри один из исследователей, сводивших в 1994 результаты изучения городов, 
преодолевших индустриальный кризис. Позднее он выпустил ряд публикаций на 
эту тему под своим именем и возглавил организацию «Comedia», которая 
длительное время оказывала консультационные услуги городским властям, 
анализируя потенциал городов и выдвигая креативные идеи по их развитию. 

Наиболее известной книгой Лэндри является «Креативный город: 
инструментарий для городских инноваторов», где автор представляет ряд 
подходов к креативному мышлению и поведению в контексте градостроительного 
проектирования. В этой работе Лэндри оперирует понятием «креативная среда» 
(но уже не в абстрактном, а в пространственном понимании), подразумевая под 
ним материальное пространство, в котором происходит рождение идей и 
оригинальных концепций, состоящее из твердой инфраструктуры зданий и 
инфраструктуры совершенно нового типа: «мягкой» инфраструктуры 
коммуникационных сетей, которая включает инфраструктуру ментальную, 
интеллектуальную [3]. 

Лэндри представил креативность как многомерное и прикладное понятие, 
абсолютным условием для которого является восприятие города как чего-то 
большего, чем сумма его инфраструктур, но включающего всю совокупность 
инициатив экономической, социальной и культурной сфер. По его мнению, 
только будучи полностью креативными, города и даже целые регионы, 
продолжающие жить в своем прошлом, смогут одолеть своих главных врагов: 
материальность инфраструктуры и косность мышления. 

Главное допущение теории «креативного города», его «философия», 
состоит в том, что каждый город имеет намного больший потенциал, чем может 
казаться на первый взгляд, каждый город имеет уникальные особенности, 
способные в прямом смысле «воссоздать» его. Креативность выступает 
предпосылкой для инноваций. Инновация есть реализация на практике новой 
идеи, обыкновенно полученной при помощи креативного мышления. Так, 
например, в декабре 2014 в Ивано-Франковске был  открыт ресторан Urban Space 
100, 80% от прибыли заведения уходит на реализацию социальных проектов по 
развитию города, а его основателями стали 100 меценатов, каждый из которых 
вложил по 1000 долларов. Только за два года работы он профинансировал 38 
городских проектов на сумму почти в 595 тысяч гривен.  

Креативность не является ответом на все городские проблемы, но она 
создает условия, в которых возможно найти их решения, раздвинув горизонты 
мышления и восприятия. Поэтому метафора «креативный город» в первую 
очередь обозначает «город, который совершенствуется». 

Литература: 1. Хокинс Д. Креативная экономика: как превратить идеи в 
деньги [Электронный ресурс] / Д. Хокинс. –  М. : Классика –  XXI, 2011. – Режим 
доступа : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/all_tech. pdf. 2. Флорида 
Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / Р. Флорида. –  М. : 
Классика – XXI, 2007. 3. Лэндри Ч. Креативный город / Ч. Лэндри. М. : – 
Классика – XXI. 2006.  
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В умовах технологічного та інноваційного розвитку важливим для розвитку 

економіки будь-якої держави є визначення поняття «захист інформації» та 
«безпека інформації». Наприклад, ведення бізнесу безпосередньо пов'язано зі 
зберіганням і обміном певної інформації, яка в свою чергу потребує збереження 
конфіденційності,безпеки та обережного захисту. 

Поняття «захист інформації» і «безпека інформації» як вже зазначалося 
вище пов‘язані між собою: захист інформації спрямований на забезпечення 
безпеки інформації або, іншими словами, безпека інформації забезпечується за 
допомогою захисту. Ці поняття слід розглядати як загальне та окреме. Поняття 
«безпека інформації» складається зі: змістовної складової, яку можна тлумачити 
як смисловий елемент, що визначає сутність або сенс; зовнішньої складової, тобто 
відсутності впливу від сторонніх елементів або суб‘єктів. З цього можливо 
зробити висновок, що захист інформації входить до поняття «безпека інформації». 

Для забезпечення безпеки інформації потрібна реалізація цілого ряду 
різнорідних заходів: правові, організаційно-економічні та технологічні, які 
спрямовані на забезпечення: можливості реалізації права громадян на 
інформацію, захист інтересів власників, конфіденційність інформації на підставі 
закону, відповідальність за порушення інформаційних прав. 

Держава повинна забезпечувати розвиток сферу інформаційних послуг, що 
надаються населенню та спеціалістам на базі сучасних комп'ютерних мереж, 
системи загальнодоступних баз і банків даних, що містять довідкову інформацію 
соціально-економічного, культурного та побутового призначення, право доступу 
до якого гарантується і регулюється законодавством. 

Проблема інформаційної безпеки включає: захист від впливу шкідливої 
інформації, забезпечення прийняття обґрунтованих рішень з максимальним 
використанням доступної інформації. 

Забезпечення інформаційної безпеки призначене для вирішення наступних 
основних завдань: 

виявлення, оцінка та попередження загрози інформаційним системам та 
інформаційним ресурсам; 

захист прав юридичних та фізичних осіб на інтелектуальну власність, а 
також збирання, накопичення та використання інформації; 

захист державної, службової, комерційної, особистої та інших видів тайни. 
Поняття «захист інформації» складається з юридичних, організаційних та 

технічних складових, що спрямовані на забезпечення: захисту інформації від 
втручання або будь-яких неправомірних дій; конфіденційності інформації 
обмеженого доступу; реалізація права на доступ до інформації. 

Поняття інформаційної безпеки у науковій літературі спочатку 
ототожнювалося з поняттям безпеки інформації. Але методологічною основою 
визначення цього поняття повинно бути віднесення його не до самої інформації, 
хоча існує поняття інформаційна безпека та пов'язана з нею інформація, а суб'єкти 
інформаційного середовища - фізичні та юридичні особи, що беруть участь в 
інформаційному процесі.  

Слід зазначити, що інформація, яка існує у формі знань, повинна бути 
загальнодоступною, потреба в її одержанні у переважної більшості громадян така 



154 

 

ж велика, як й потреба в житті чи свободі. І якщо розглядати право на життя як 
первичне, фундаментальне право, обмеження або посягання на яке жорстко 
регулюється законом, то не менш важливо визначити ті умови, при яких може 
бути обмежено право громадянина на доступ до необхідної йому інформації. 

В Україні існує перелік законодавчих актів, спрямованих на захист 
інформації. Положення Конституції України розвиваються та конкретизуються в 
інших документах, які встановлюють правові норми в інформаційній сфері. Серед 
них базові Закони України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення та радіомовлення», «Про 
інформаційні агентства», «Про державну таємницю», «Про зв'язок», «Про 
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист жур-
налістів», «Про рекламу», «Про Концепцію національної програми 
інформатизації», «Про Національну програму інформатизації», «Про науково-
технічну інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», 
«Про електронний підпис», «Про електронний документообіг» та інші. 

В національному законодавстві існує декілька нормативних актів, 
визначаючих інформацію за режимом доступу до неї. У статті 20 Закону України 
«Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту 
інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Новим у такому розрізі є 
новація законодавства щодо введення в обіг терміну «публічна інформація» та 
його закріплення в Законі України «Про доступ до публічної інформації».  

В умовах сучасного розвитку майже у всіх сферах суспільства громадянин 
повинен мати право вільно шукати і отримувати інформацію, але для окремих 
категорій інформації, що визначено у нормативних правових актах, доступ може 
бути тимчасово обмежений або взагалі заборонений. Обґрунтуванням у такому 
обмеженні є захист інтересів громадян, суспільства та держави. В умовах 
радянського періоду діяльність засобів масової інформації в Україні 
здійснювалася в умовах дії цензури, яка практично забезпечила інформаційну 
безпеку цієї діяльності. 

Законодавством передбачені види інформації з обмеженим доступом, 
зокрема: 1) конфіденційна інформація; 2) таємна інформація; 3) службова 
інформація. Дослідження нормативно – правових актів дозволяє виділити 
множинність визначень конфіденційної інформації з особливостями галузевого 
позначення. Виявлено, що дане поняття міститься в Законі України «Про 
інформацію», Законі № 2939, Господарському кодексі України, Цивільному 
кодексі України, в рішеннях Конституційного Суду України від 30.10.1997 № 5-зп  
та від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 та багато інших. 

Конфіденційна інформація в трактується як відомості, які знаходяться у 
володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб 
і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. Особи, які 
володіють конфіденційною інформацією, самостійно визначають режим доступу 
до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють 
для неї систему (способи) захисту. До кола конфіденційної інформації у сфері 
господарської (підприємницької) діяльності відноситься інформація, що 
визнається такою законом (стаття 862 ЦК), комерційна таємниця (статті 505-508 
ЦК) та «ноу-хау» (стаття 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність»). 

До таємної інформації відносять державну, професійну, банківську 
таємницю, таємницю досудового розслідування, адвокатську таємницю, 
нотаріальну таємниця тощо.  
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До службової інформації можна віднести інформацію і відповідно 
застосувати гриф «для службового користування» тільки за умови дотримання 
сукупності вимог частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» («трискладового тесту») та її належності до категорії 
інформації, передбаченої в частині першій статті 9 цього Закону. 

На сучасному етапі діяльності ЗМІ в Україні виникла суттєва потреба в 
організації та правовому забезпеченні, так званої технологічної цензури. Відомо, 
що в ряді країн певний досвід використання технологічної цензури накопичений в 
межах діяльності відомств, що забезпечують функціонування засобів зв'язку. 
Наряду з проблемою вдосконалення законодавства щодо підвищення 
відповідальності ЗМІ за достовірність матеріалів, одним з напрямків вирішення 
зазначеної задачі є розробка механізмів здійснення технологічної цензури. 
Організаційно це завдання може бути вирішено, наприклад, створенням 
експертної системи з визначеними критеріями, яка буде аналізувати інформацію 
спрямовану для публікації, у тому числі в Інтернеті. Але на сучасному етапі 
реалізація цієї пропозиції не можливо у зв‘язку з відсутністю технологічних та 
фінансових можливостей держави.  

На підставі вищезазначеного можливо зробити наступні висновки, що 
захист інформації - це діяльність по запобіганню витоку захищеної інформації, 
несанкціонованого та непередбачуваного впливу на захищену інформацію. 
Об‘єктом захисту є інформація, носій інформації або інформаційний процес, 
відносно яких здійсненні дії щодо забезпечення захисту відповідно до поставленої 
мети. Мета захисту інформації - це бажаний результат захисту інформації, який 
може бути отриманий шляхом запобігання заподіянню шкоди власнику, витоку 
інформації, несанкціонованого впливу на інформацію. 
 

ВПЛИВ КОНВЕРТОВАНОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ НА ЕКОНОМІКУ 
ДЕРЖАВИ 

 

Студ. Скоп Ю.П., канд. екон. наук, доц. Іщук Л.І. 
Луцький національний технічний універсистет 

 
Актуальність дослідження впливу конвертованості грошової одиниці на 

економіку держави полягає у тому, що стійкість національної валюти – 
обов‘язковий атрибут економічної безпеки України. Досягнення конвертованості 
національної валюти – це складна економічна проблема, яка вимагає серйозної 
підтримки і створення цілого комплексу економічних передумов. 

Дослідженням даної теми займались такі науковці, як: О.І. Барановський, 
О.В. Боришкевич, Л.М. Кравченко, І.В. Краскова, А.О. Клименко, В.І. Міщенко, 
А.М. Мороз та інші. 
 Конвертованість валюти – це здатність національної валюти обмінюватися 
на валюти інших країн та міжнародні платіжні засоби. Розрізняють повну та 
часткову конвертованість. При повній конвертованості відбувається вільне 
використання національної грошової одиниці та її обмін на іноземні валюті без 
будь-яких обмежень. При частковій конвертованості існують певні обмеження за 
видами операцій, сумами, термінами тощо. 
  Міжнародне визнання гривні валютою з поточною конвертованістю 
відбулось 8 травня 1977 р. згідно зі ст. VIII Статуту МВФ [1]. 
 Згідно з правилами МВФ, рівень конвертованості може вважатися 
задовільним, коли країна: 
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1) не прийняла валютних обмежень на платежі за поточними операціями; 
2) не перешкоджає здійсненню переказів прибутків за інвестиції та інші 

види капіталовкладень; 
3) не зберігає обмежень на короткострокові банківські й кредитні 

операції, платежі щодо погашення позик та відсотків по них; 
4) вільно реалізує процес грошових переказів некомерційного     

характеру [2]. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Основні критерії конвертованості* 
* складено автором за [2] 

Економіка країни постійно відчуває тиск світового ринку за рахунок 
коливання цін, валютних курсів, процентних ставок тощо. Для забезпечення 
конвертованості валюти потрібне корінне оновлення валютного законодавства і 
приведення його до прогресивного стану, чітко окреслена фінансова політика, 
функціонуючий ринок валюти. Необхідна розробка комплексних реформ правової 
бази економічної безпеки України та зважений підхід до валютної політики. 

Конвертованість національної грошової одиниці забезпечить України 
якісно нові умови багатосторонньої торгівлі та міжнародної конкуренції, 
появиться можливість розраховуватися з іншими країнами національними 
грошима без обов‘язкового попереднього накопичення іноземної валюти. Також 
конвертованість сприяє залученню країни у систему міжнародного поділу праці 
та її відкритості, стимулюється залучення іноземного капіталу, спрощується 
процедура розрахунків тощо [3]. 

Україна має достатні передумови для формування гарантованої 
оберненості своєї грошової одиниці яка буде спиратися на вигідне використання 
міжнародного поділу праці. Конвертованість національної валюти забезпечить 
достатній рівень життя в Україні, завдяки національним надбанням, що стане 
основою піднесення рівня життя населення країни. 

Литература: 1. Конвертованість валюти. Офіційний сайт НБУ // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123376. 2. Ніколенко Ю.В. 
Конвертованість валют / Ю.В. Ніколенко // Основи економічної теорії. – К., 2003. 3. 
Конвертована валюта та форми конвертованості // [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://library.if.ua/book/41/2837.html. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Канд. екон. наук, доц. Смачило В.В., асп. Головко-Марченко І.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Розвиток будівельної галузі Харківського регіону як і інших регіонів нашої 
держави значною мірою залежить від розвитку житлового будівництва. Наявність 
житла та комфортних умов проживання відіграють важливу роль при виборі 
громадянами постійного місця проживання. Адже з «припливом» фінансово 
спроможних громадян до регіону зростає можливість будівельних підприємств 
швидкої реалізації (продажу) житлового фонду підприємства та отримання 
доходу. 

Отже, актуальним залишається питання аналізу розвитку житлового 
будівництва на прикладі Харківської області. 

Розвиток житлового будівництва можна дослідити за допомогою аналізу 
динамічних показників обсягів житлового будівництва. На рис. 1 зображено 
загальну площу житла, що прийнята в експлуатацію за 2014-2017 рр. 

 

 
Рисунок 1 – Загальна площа житла, що прийнята в експлуатацію за 2014-2017 рр. 

[розроблено автором] [1] 
 

Розглядаючи рис. 1, можна зробити висновок, що починаючи з 2014 р. 
постійно зростає показник загальної площі житла, що прийнята в експлуатацію. 
За рахунок будівництва нових житлових будинків та реконструкції існуючого 
житлового фонду в Харківській області у 2015 році прийнято в експлуатацію 383,6 тис. 
м2 загальної площі житла, що більше на 36,3% проти 2014 року, а в 2016 р., 
порівняно з 2015 р., прийнято 469,6 тис. м2 ( на 22,4% більше), в 2017 р. – 469,9 тис. 
м2 ( на 0,1% більше). Вищезазначені статистичні дані свідчать про активний розвиток 
будівельних підприємств Харківського регіону, що, в свою чергу, позитивно впливає 
на покращення показників зайнятості населення в галузі та країні, збільшення 
відрахувань до місцевого бюджету соціальних внесків та розвиток суміжних галузей. 
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Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель 
розподіляється за декількома видами, а саме: будинки одноквартирні, будинки з 
2-ма та більше квартирами та гуртожитки, що представлено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель 

за їх видами, % 

Роки 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель  
за їх видами, % 

будинки 
одноквартирні 

будинки з 2-ма та більше 
квартирами 

гуртожитки 

2015 46,6 51,8 1,6 

2016 27,4 71,9 0,7 

2017 31,2 67,8 1 

 
З табл. 1 можна зробити висновок, що в 2016 р. порівняно з 2015 р. 

загальна площа прийнятих в експлуатацію одноквартирних будинків зменшилася 
на 19,2%, а в 2017 р. – збільшилася на 3,8%. 

За 2015-2017 рр. будинки з 2-ма та більше квартирами займають більше 
50% від загальної площі прийнятих у експлуатацію будівель, що свідчить про 
зацікавленість будівельних підприємств в зведенні даного виду продукту, через 
великий попит на нього. А будівництво гуртожитків за проаналізований період 
займало не більше 2% від загального житлового фонду. 

Ситуація на сучасному будівельному ринку показує, що в містах 
будівельна галузь розвивається краще за декількох причин: попит на житло є 
більшим, міське населення є кредито- та платоспроможним. На рис. 2 зображено 
структуру прийнятої в експлуатацію загальної площі житла за місцем 
будівництва. 

 
Рисунок 2 – Структура прийнятої в експлуатацію загальної площі житла  

за місцем будівництва за 2013-2017 рр. (у % до загального обсягу) 
 

З рис. 2 чітко стає зрозуміло, що переважну більшість, а саме більше 80%, 
кожного року займають прийняті в експлуатацію міські поселення, а в сільській 
місцевості цей показник за кожний проаналізований рік не перевищував позначки 
16%. 

Проаналізувавши розвиток житлового будівництва Харківської області 
стає зрозумілим, що показник загальної площі житла, що прийнята в 
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експлуатацію, стрімко зростає з 2014 р. За 2015-2017 рр. найбільш перспективним 
виявилися будинки з 2-ма та більше квартирами. Аналіз структури прийнятої в 
експлуатацію загальної площі житла за місцем будівництва показав, що 
актуальним виступає будівництво в міських поселеннях. 

Литература: 1. Офіційний сайт Головного управління статистики в 
Харківській області [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/obsiah-vykonanykh-budivelnykh-robit-za-vydamy-
budivelnoi-produktsii-richna. 

 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНСЬКЕ 
ПРАВОВЕ ПОЛЕ 

 
Канд. екон. наук, доц. Смачило В.В., студ. Підгайний Д. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Основою соціальної відповідальності в сфері економіки є концепція сталого 
розвитку (sustainable development). Термін «сталий розвиток» у дослівному 
перекладі з англійської можна визначити як «розвиток, що підтримує життя». В 
українській мові популярності набув саме термін «сталий розвиток», який 
з‘явився внаслідок перекладу терміна «устойчивое развитие» з російської мови, а 
не безпосереднього перекладу цього терміна з англійської. Утвердився він і в 
законодавчому полі України, хоч є сполученням слів з протилежним змістом 
(сталий – постійність, розвиток – передбачає наявність змін).  

Як відомо, даний термін був введений Міжнародною комісією ООН з 
оточуючим середовищем та розвитку (МКОСР) у 1987 р. для поєднання розвитку, 
за якого «задоволення потреб теперішнього часу не підриває здатність майбутніх 
поколінь задовольняти свої власні потреби». Отже, сталий (сестейновий) розвиток 
можна визначити як форму взаємодії природи та суспільства, за якої зберігається 
баланс та забезпечується виживання наступних поколінь [1].  

Ідеологія сталого розвитку побудована на цілому ряді стратегічних цілей  та 
нормативно-правових документів міжнародної спільноти (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Еволюція цілей сталого розвитку 

Побудовано авторами на основі [2] 

Цілі розвитку тисячоліття 2000 – 2015: вісім міжнародних цілей розвитку, 21 задача, які 193 
держави-члени ООН і, щонайменше, 23 міжнародних організації домовилися досягти до 
2015 року. Цілі включають в себе скорочення масштабів крайньої бідності, зниження дитячої 
смертності, боротьбу з епідемічними захворюваннями, такими, як СНІД, а також розширення 
всесвітнього співробітництва з метою розвитку.Офіційно встановлені на Саміті Тисячоліття 
у 2000 році, де всі присутні світові лідери прийняли Декларацію тисячоліття ООН. Підписані 
у вересні 2000р. 

Цілі сталого розвитку 2016-2030 (ЦСР): цільові показники майбутнього міжнародного 
розвитку, що були ухвалені Організацією Об'єднаних Націй (відомі також як Глобальні цілі 
сталого розвитку). Вони замінили Цілі розвитку тисячоліття, строк яких закінчився в кінці 
2015 року. ЦСР ухвалені в серпні 2015р. на період від 2015 до 2030 року і нараховують 17 
глобальних цілей, в рамках яких 169 конкретних цільових показників 
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-
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http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/obsiah-vykonanykh-budivelnykh-robit-za-vydamy-budivelnoi-produktsii-richna
http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/obsiah-vykonanykh-budivelnykh-robit-za-vydamy-budivelnoi-produktsii-richna
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%82_%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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Цілі сталого розвитку на період 2016-2020рр були (рис. 1) мають 

розширений перелік в порівнянні з Цілями Розвитку Тисячоліття 2000-2015рр. (17 
проти 8).  За кожною метою встановлюється цілий ряд підцілей та індикаторів .  

Україна, як невід‘ємна частина Європи, приєдналася до ініціативи ООН 
2000р, прийнявши «Цілі розвитку тисячоліття. Україна 2000 – 2015», де було 
визначено 7 цілей, 15 завдань та 33 показників, за якими наша держава досягла 
певних прогресивних змін, про що було вказано у звіті 2015р. [3] За цілями 
сталого розвитку (ЦСР) 2016-2020рр. в Україні проводиться робота, до якої 
залучено понад 800 фахівців у відповідних сферах, з метою їх адаптивної інклюзії 
до українських реалій. Результатом цієї праці стала національна доповідь «Цілі 
сталого розвитку: Україна», яка підготовлена Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України в кінці 2017р., в якій окреслено орієнтовні напрямки 
впровадження нашою державою ЦСР [4]. 

В Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", яка була затверджена Указом 
Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 року [5] було визначено мету, 
вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних 
оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов 
становлення та розвитку України. Метою Стратегії є впровадження в Україні 
європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. Задля 
цього рух уперед здійснюватиметься за такими напрямками: вектор гордості, 
вектор розвитку, вектор безпеки та вектор відповідальності. 

Таким чином, сестейновий розвиток призводить до гармонізації та 
збалансованості відносин всередині соціально-економічної системи завдяки 
комплексному підходу щодо функціонування його компонентів. 

Литература: 1. Смачило В.В., Халіна В.Ю. Теоретичні аспекти сестейнового 
розвитку: екологічна та соціальна відповідальність бізнесу // Економічний форум, 
2016, №2. – с. 77-81.  2. Цілі Сталого розвитку в Україні // Офіційний сайт ООН в 
Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. -  http://www.un.org.ua/ua/tsili-
rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.  3.  Смачило В.В. Ієрархія 
імплементації цілей сталого розвитку в нормативно-правове поле України // 
«Сталий розвиток 2030: правова, економічна, соціальна, екологічна та політична 
складові» матеріали доповідей Міжнародної міждисциплінарної конференції 
(Будапешт, Угорщина). –Будапешт, 2017. –160с. С. 15-17.  4. Національна 
доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» // Офіційний сайт ООН в Україні. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу. -  http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-
tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.  5. Указ Президента України «Про Стратегію 
сталого розвитку "Україна - 2020"». [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ВІДНОСНО 
УЧАСТІ У СОЦІАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В., студ. Войтова Н.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Суб‘єктами соціального підприємництва є соціальні підприємства та, 

відповідно українського законодавства, яке визначає форми ведення 
підприємницького діяльності як юридичну особу та фізичну особу підприємця [1], 

http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.%203
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.%203
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
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соціальні підприємці. В той же час, неузгодженості щодо теоретичного 
осмислення даної категорії, відсутність нормативно-правового визначення 
основних термінів в цій сфері, ведуть до плутанини. Доцільно проаналізувати всі 
організаційні структури, які можуть приймати чи приймають участь у соціальній 
діяльності. 

На основі власних досліджень та інформації, репрезентована на порталі 
«Український форум благодійників» [2], складемо порівняльну таблицю, 
виділивши критерії порівняння (табл.1). 

 
Таблиця 1 – Порівняльний аналіз організаційних структур відносно участі у 

соціальній діяльності 
Критерій 
порівняння 

Соціальне 
підприємництво 

Благодійна 
організація 

Соціально 
відповідальний 
бізнес 

Традиційний 
бізнес 

Місія Вирішення 
соціальних 
проблем 

Вирішення 
соціальних 
проблем 

Отримання 
економічної 
вигоди 

Отримання 
економічної 
вигоди 

Джерела 
фінансування 

Змішані 
(зовнішній 
стартовий 
капітал; 
внутрішнє 
фінансування, 
самоокупність)  

Зовнішнє 
донорське 
фінансування 

Змішані або 
власні джерела 
фінансування 

Змішані або 
власні джерела 
фінансування 

Спрямованість 
фінансових 
ресурсів 

Отриманий дохід 
(прибуток) від 
діяльності 
спрямовується на 
пом'якшення або 
розв'язання 
конкретних 
соціальних 
проблем. 

Зовнішні 
фінансові 
надходження 
акумулюються в 
фонді та 
спрямовуються 
на пом'якшення 
або розв'язання 
конкретних 
соціальних 
проблем. 

Отриманий дохід 
(прибуток) від 
діяльності 
спрямовується 
на власні 
потреби, лише 
варіативна 
частина 
спрямовується 
на пом'якшення 
або розв'язання 
конкретних 
соціальних 
проблем 

Отриманий 
дохід 
(прибуток) від 
діяльності 
спрямовується 
на власні 
потреби 

Розподіл 
прибутку 

Спрямовується на 
соціальні потреби 
та, частково, 
розподіляється 
серед власників 

Прибуток не 
передбачений 

Серед власників, 
на потреби 
підприємства 
лише частково 
на вирішення 
соціальних 
проблем 

Серед 
власників, на 
потреби 
підприємства 

Законодавча 
база 

Відсутня (для 
України) 

Передбачена  Передбачена  Передбачена  

Розроблено авторами на основі [2] 

 
В табл. 1 показані явні розбіжності серед типів організацій, які приймають 

участь в соціально-економічних процесах. 
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Як бачимо, досить часто до суб‘єктів соціального підприємництва відносять 
благодійні фонди та інші неприбуткові організації, які займаються вирішенням 
соціальних проблем. Звичайно, вказані організації пов‘язані безпосередньо з 
вирішенням цілого кола важливих питань, але виходячи з розуміння 
підприємництва як самостійної, ініціативної, прибуткової діяльності, яка 
здійснюється на власний розсуд та ризик, вказані агенти суспільного життя не 
можна віднести до безпосередньо соціальних бізнес-структур. 

З іншого боку, велика кількість підприємств – великих та малих, а також 
фізичних осіб – підприємців, здійснюють господарську, підприємницьку 
діяльність на основі соціальної відповідальності задля стійкого розвитку. Тому 
виникає питання, чи можна такі підприємства віднести до категорії соціального 
підприємництва. Незважаючи на соціальну відповідальність, вказані суб‘єкти 
господарювання не створювалися заради вирішення конкретної соціальної 
проблеми, а мають іншу місію та мету, а величина коштів, виділених на 
вирішення соціальних проектів, залежить від успішності діяльності підприємства 
та здійснюється на розсуд власника, і ніде не закріплена у статутних документах. 
Враховуючи першочерговість економічної ефективності над соціальними 
потребами, вказані соціально відповідальні агенти національної економіки 
недоцільно відносити до суб‘єктів соціального підприємництва. 

Література: 1. Господарський Кодекс України- [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: www.rada.gov.ua 2.Офіційний сайт «Український форум 
благодійників» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ufb.org.ua/sektor-
blagodijnosti/filantropija-u-sviti/trendi/trend-2.htm 

 

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 

 

Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В., студ. Ярець М.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

У період стрімкого технологічного розвитку більшість високваліфікованих 
і перспективних українців знайшли себе в іноземних компаніях. В першу чергу це 
пов‘язано з недотриманням норм соціального і компенсаційного пакету або 
взагалі їх відсутності, адже саме ці складові є іміджоутворюючим фактором 
організацій. Вони допомагають визначити ступінь збалансованості та розвитку 
системи трудових відносин. Тому для українських підприємств настав час 
докорінних змін мотиваційного характеру.  

Міжнародний досвід підтверджує, що розв‘язання таких першочергових 
завдань, як набуття незаперечних конкурентних переваг, підвищення якості 
життя, збалансований розвиток тощо, стає можливим тільки за умови 
ефективного функціонування інституту соціальної відповідальності та її 
складових [1]. 

Основна мета дослідження полягає у розкритті змісту і функцій 
соціального пакету і його складових в ракурсі соціальної відповідальності. 

Соціальний пакет – це додаткові виплати, які надає роботодавець своїм 
підлеглим в понад встановлені законодавством норми або які не передбачені 
законодавством, - додаткове пенсійне і медичне страхування; оплата проїзних та 
харчування; відшкодування комунальних послуг; виплати до святкових дат; 
надання путівок тощо[2]. Сутність цього полягає в тому, що соціальні виплати є 
додатковим мотиваційним інструментом. 

http://www.rada.gov.ua/
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/filantropija-u-sviti/trendi/trend-2.htm
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/filantropija-u-sviti/trendi/trend-2.htm
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Соціальний пакет включає в себе такі складові як обов‘язковий, 
конкурентний і компенсаційний соціальні пакети (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Складові соціального пакету 

 
Базовий соціальний пакет включає в себе обов‘язкові складові, передбачені 

законодавством, які зобов‘язаний надавати роботодавець своїм працівникам. 
Конкурентний соціальний пакет – це мотиваційних інструмент, згідно 

якого компанія за власним бажанням додатково додає блага своїм співробітникам 
до заробітної плати. 

Компенсаційний соціальний пакет – це інструмент мотиваційного 
характеру, який компенсує особисті затрати працівників. До того ж 
компенсаційна політика підприємства має діяти на засадах справедливості і 
конкурентоспроможності. Доплати (винагороди) повинні залежати від об‘єму, 
складності, ефективності, стажу роботи тощо. 

Варто зазначити, що підприємство самостійно розробляє список 
мотиваційних складових, опираючись на вимоги трудового законодавства та угод. 
Недотримання цих норм призводить до погіршення ефективності персоналу, що в 
перспективі відображається на показниках фірми. Тому потенційним 
співробітникам слід звертати на це увагу. 

З вищенаведеного можна сказати, що соціальний пакет виконує гарантійну, 
мотиваційну, компенсаційну функції. Основна мета - забезпечення їх реалізації і 
синтезу індивідуальних потреб співробітників і планів підприємства. 

Зазвичай підприємства з високими показниками ефективності ставляться 
до своїх працівників як до інвестора інтелектуального капіталу і опікуються їх 
благополуччям. Тому українським підприємствам слід поступова досліджувати і 
впроваджувати методи підвищення продуктивності праці від іноземних компаній. 

СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ 

Базовий 
соціальний пакет 

Мотиваційний 
соціальний пакет 

- забезпе-
чення умов праці 
згідно законодав-
ства; 
- надання со-
ціального страху-
вання; 
- виплата з/п 
у повному роз-
мірі; 
- надання со-
ціальних пільг і 
гарантій, передба-
чених 
законодавством. 

Конкурентний соціальний 
пакет 

Компенсаційний 
соціальний пакет 

- забезпечення 
оздоровчими захо-
дами; 
- відпочинок, 
розваги; 
- пільгове чи 
безкоштовне харчу-
вання; 
- розвиток 
корпоративної куль-
тури, навчання, під-
вищення кваліфікації 
тощо. 

відшкодування 
особистих витрат, 
пов‘язаних з робо-
тою (оплата мобі-
льного зв‘язку; 
амортизація особи-
стого автомобіля, 
відшкодування ко-
штів за бензин; 
оренду житла та 
його придбання в 
іншому місці та 
ін.) 
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За допомогою грамотно складеного соціального пакету організація може 
вирішити ряд проблем, що дасть змогу не тільки залучити високваліфікованих 
спеціалістів, а й покращити свої показники конкурентоспроможності. Адже 
співробітник, який отримав соціальний пакет розуміє, що підприємство є 
успішним і надійним, бо соціальні блага фінансуються за рахунок чистого 
прибутку організації. 

Література: 1. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / [А. М. Колот, О. 
А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.]. — К. : КНЕУ,2015. — 519. 2. 
Корпоративный социальный пакет: что это такое?   [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.pro-rabotu.ru/articles.php?row_id=78. 

 

РОЗПОДІЛЕНЕ ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК НАПРЯМОК 
РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ  

 

Д-р екон. наук, проф. Сотник І.М., асп. Завражний К.Ю.  
Сумський державний університет 

 

Сучасні промислові компанії націлені на вирішення різних проблем – від 
вдосконалення дизайну до гібридного підходу до автоматизованого виробництва 
складових частин та зміни бізнес-моделей. Все це вказує на те, що промисловість 
перебуває на шляху трансформації існуючих моделей виробництва на основі 
застосування інноваційних методів креативної економіки. У зв‘язку з глобальною 
автоматизацією процесів виробництва та втіленням інформаційно-комунікаційних 
технологій у промисловому комплексі підприємства поступово та рішуче 
починають зосереджувати увагу на перебудуванні й впровадженні системи 
розподіленого виробництва.  

Розподілене виробництво (РВ) – це виробнича система, в якій різні 
виробничі операції, що є частиною єдиного технологічного процесу, 
здійснюються окремими самостійними учасниками. Ці учасники володіють 
необхідними факторами виробництва і формують єдиний технологічний 
ланцюжок без утворення юридичної особи та передачі прав на засоби 
виробництва [1]. Важливим інститутом в рамках РВ є трансакційна компанія, яка 
виконує роль системного інтегратора різних процесів в єдиний технологічний 
процес [2]. По суті, ідея РВ полягає в заміні джерел постачання матеріалів, 
наскільки це можливо, цифровою інформацією. Наприклад, для виробництва 
стільця замість закупівлі деревини та виготовлення його безпосередньо на 
центральному заводі, цифрові плани для виготовлення частин стільця можуть 
бути розподілені серед місцевих виробничих вузлів. 

Ключовою рисою РВ є можливість персоналізації масових продуктів, тобто 
поступовий перехід до випуску продукції, ідеально пристосованої під вимоги 
кожного коректного споживача на засадах повної автоматизації й імплементації 
інформаційних технологій у виробничі процеси і систему управління 
підприємствами. Це, у свою чергу, відкриває нові величезні резерви для 
оптимізації виробничих витрат. Крім виробництва, відбуватимуться зміни і в 
принципах рекламування товарів, ключовим з яких стане плата за продаж (Cost 
Per Sale – CPS) – цінова модель он-лайн реклами, в якій виробник або власник 
продукції отримуватиме плату за певну кількість продажів, безпосередньо 
породжених рекламним оголошенням. Керівникам підприємств доведеться 
переосмислити принцип складальної лінії та активно створювати мережу машин, 
які не лише вироблятимуть товари з меншою кількістю помилок, а й зможуть 
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автономно змінювати виробничі шаблони відповідно до потреб споживачів і при 
цьому залишатися високоефективними. 

В осередків РВ майбутнього на даному етапі є так звані «прототипи» – 
різні майданчики колективного доступу до устаткування і спільної роботи над 
проектами. Ці майданчики об'єднують «мейкерів» – людей, які створюють власні 
продукти. При цьому слід відмітити, що із стін лабораторії «мейкерів» можна 
вивести власний продукт на ринок, оминувши традиційні ланцюжки «інвестор-
виробник-вендор». Наприклад, саме з середовища «мейкерів» вийшли такі відомі 
проекти, як годинник Pebble (проект-рекордсмен по збору коштів на KickStarter, 
поглинений Fitbit за відносно невелику суму) або Oculus Rift (виробник VR-
пристроїв, куплений Facebook за 2 млрд дол. США).  

Враховуючи широке впровадження інформаційних технологій, а саме 
втілення у виробничі процеси «розумних» систем, які здатні самостійно 
управляти речами без втручання людини, на сучасному етапі можна виділити такі 
напрями розвитку промисловості шляхом запровадження РВ: 

1. Глобальна автоматизація усіх процесів та етапів виробництва: цифрове 
проектування виробу, створення його віртуальної копії, спільну роботу інженерів 
і дизайнерів в єдиному цифровому конструкторському бюро, віддалене 
налаштування устаткування на підприємствах під технічні вимоги для випуску 
цього конкретного «розумного» продукту, автоматичне замовлення необхідних 
компонентів в потрібній кількості, контроль їх постачання, моніторинг шляху 
готового продукту від складу на фабрику, до магазину та до кінцевого споживача. 

2. Масове поширення демократичних комп'ютерів у будинках і на робочих 
місцях з одночасним об'єднанням їх у глобальну мережу. 

3. Перехід технологічних процесів у цифровій формат – розвиток та 
поширення 3D-друку за допомогою 3D-принтерів. 

4. Поступова децентралізація способів виробництва сировини і методів 
виготовлення шляхом створення різних майданчиків колективного доступу до 
устаткування й спільної роботи над проектами з декількома інструментами 
цифрового виробництва, а також одночасним їх підключенням до єдиної 
інформаційної мережі засобами сучасних програмних продуктів. 

5. Широке застосування програм SAP, яке дозволяє об'єднувати 
виробників з 3D-друком та постачальників матеріалів для виробництва за 
запитом, що суттєво спрощує роботу підрозділів компаній, підтримуючи зв'язок з 
іншими структурними одиницями. 

6. Використання системних рішень класу ERP (планування ресурсів 
підприємства), які призначені для забезпечення безперервної, комплексної, 
взаємопов'язаної автоматизації всіх блоків, функціональних областей і підрозділів 
компаній. 

Слід зауважити, що розвиток промислової і технологічної автоматизації в 
рамках зазначених напрямів розбудови сучасного РВ полягає у забезпеченні таких 
функцій як: 1) миттєвий доступ до віртуального динамічного заводу; 2) 
підвищення інформаційної прозорості між польовими пристроями та 
ERP-системою підприємства; 3) мережева взаємодія в складних умовах у режимі 
реального часу; 4) розвиток та вдосконалення системи автоматизації гнучкого РВ; 
5) отримання захищеної і безпечної системи виробництва. 

Разом з тим, широке впровадження систем РВ вимагає інноваційного 
управлінського інструментарію, який суттєво відрізнятиметься від традиційних 
методів виробництва. У подальшому доцільно приділити увагу модернізації 
механізму організації виробничих процесів, а саме новій моделі структури 
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виробничого ланцюжка, її фінансування, координації тощо, що передбачає 
розробку нових моделей виробництва, а також швидке впровадження 
інноваційних виробничих технологій. 

(Публікація містить результати досліджень за проектом «Розроблення 
фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного 
розвитку в ході Третьої промислової революції», № ДР 0118U003578) 

Література: 1 Глоссарий терминов и определений [Электронный ресурс] / 
V 3 Glossary, v 0.92, 30 April 2009. – Режим доступа : 
http://www.wikiitil.ru/books/ITIL_Glossary(rus)-2009.pdf. 2 Ромашкин А. Е. 
Розподілене виробництво. Стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / 
А. Е. Ромашкин // Режим доступу : http://pvlast.ru/archive/index.389.php.  
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Актуальність теми. Креативний менеджмент – це особлива організаційно-

управлінська діяльність, що спрямована на одержання високих економічних, 
соціальних, екологічних результатів шляхом активізації творчої діяльності для 
впровадження інновацій. 

Мета статті. Визначення сутності креативного менеджменту, його мети, 
цілей, завдань, принципів, а також розкриття його особливостей формування й 
розвитку на підприємстві. 
Виклад основного матеріалу. Креативний менеджмент є достатньо новим 
поняттям і представлявляє собою самостійну галузь управлінської науки та 
професійної діяльності, яка спрямована на формування сучасних умов розвитку 
організацій.  

У сучасних умовах креативність є детермінантом успішної управлінської 
діяльності, оскільки вона сприяє швидкому прийняттю рішень, впровадженню 
інновацій та реалізації інших значущих управлінських функцій. Стандартні 
підходи до управління вичерпали свої резерви, тому майбутнє за креативними 
технологіями. Креативний менеджмент розширює діапазон бачення проблем 
розвитку і проектування варіантів їх вирішення. Підходи креативного 
менеджменту у сфері туризму є досить актуальними[1, с.305-306]. Наявність в 
організації креативного потенціалу є ознакою можливостей вирішення 
виробничо- господарських проблем не шляхом конкурентної боротьби, а шляхом 
виходу підприємства на якісно новий рівень пропозиції продукції. 

Особливістю креативного менеджменту є те, що, з одного боку, це – 
економічна управлінська категорія (менеджмент), а з іншого – психологічна 
категорія (творчість). Застосування творчих ідей та креативних рішень на 
туристичному підприємстві виступає результатом посилення інтенсивності 
конкурентної боротьби, яка вимагає великої кількості нових маркетингових ідей, 
використання сучасних форм і методів рекламної діяльності, активнішого 
використання сучасних маркетингових інструментів. 

Посилена конкуренція на туристичному ринку є наслідком зростання 
чисельності туристичних підприємств, які до того ж мають подібні можливості 
і недостатньо диференційований туристичний продукт, що ускладнює споживчу 
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поведінку[2, с.154]. За умов повільного зростання попиту конкурентна боротьба 
переноситься у сферу «переманювання» клієнтів від конкурентів, яка потребує 
нових стратегічних ідей та креативних рішень.  

Сутність менеджменту туризму зумовлена особливостями цієї сфери, які 
відрізняють її від інших. Менеджмент туризму визначається як управління 
соціально-економічними явищами і процесами, які мають місце в індустрії 
туризму. До менеджера з туризму зазвичай висуваються такі вимоги, як 
комунікабельність, відповідальність, організаторські здібності. Проте з‗являється 
тенденція брати на роботу креативних менеджерів з туризму, які здатні по-новому 
подивитися на процес надання туристичних послуг і зробити його більш цікавим, 
захоплюючим та незабутнім. Саме креативний менеджмент здатний стати 
рушійною силою у впровадженні нових підходів й концепцій до туристичного 
бізнесу[3]. 

У постіндустріальному суспільстві в умовах загострення конкуренції на 
світових ринках одержання нових джерел конкурентних переваг ґрунтується на 
можливостях розвитку інтелектуального капіталу та нематеріальних ресурсів 
підприємства. Тому незалежно від галузевої приналежності підприємства 
професійним стандартом розвитку персоналу стає формування особливої 
категорії співробітників — креативних працівників. В умовах підвищення рівня 
автоматизації виробництва і вдосконалення технологій, формування якісно нової 
категорії працівників створює основу для зростання продуктивності праці, а 
значить, і розширення конкурентних переваг підприємства[4, с.24].  

Нові якості креативних працівників не можна у готовому вигляді 
«придбати на ринку»; їх можна формувати, розвивати та ефективно 
використовувати завдяки реалізації унікальних індивідуальних спроможностей 
персоналу — їхніх знань, умінь і досвіду, особистісних властивостей, які 
виявляються в поведінці і ставленні до справи, в захопленості та інновативності. 

Висновок. Креативний менеджментт на підприємстві – це особлива 
управлінська діяльність, що спрямована на активізацію творчої діяльності 
працівників щодо генерування, пошуку, розвитку, поєднання креативних ідей, їх 
оцінювання та вибору з метою реалізації інноваційного розвитку підприємства та 
одержання високих економічних, соціальних, екологічних результатів. 

Література: 1. Іртищева І.О. Організація туристичних кластерів як 
ефективний засіб управління туристичним бізнесом / І.О. Іртищева, Д.С. Войт, 
Ю.А. Левенець // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. Вип. 1. – Харків, ХНАУ. 
– 2016. – С. 300–308. 2. Туристичний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2-вид. 
перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с. 3. Філімоненков 
О.С. Фінанси підприємств. Підручник / О.С. Філімоненков, Д.І. Дема. – Київ: 
Алерта, 2013. 4. Ястремська О.О. Сучасні світові тенденції розвитку туризму / 
О.О. Ястремська. – Проблеми економіки. – 2013. – C.22-27. 
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Згідно світового досвіду, найбільш ефективний напрям розвитку 
транспортного сектору України може бути реалізований шляхом формування 
транспортно-логістичної системи країни, що забезпечувала б взаємодію всіх 
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учасників транспортно-розподільчого процесу в організаційно-економічному, 
технічному, технологічнoму та інформаційному аспектах під час руху вантажних 
потоків, а також дає змогу зайняти конкурентоспроможні позиції на міжнародних 
ринках транспортно-лoгістичних послуг. Це зумовлює необхідність 
вдосконалення транзитного потенціалу України, а також визначення нових 
методів його реалізації.  

Україна активно включається у світові суспільно-економічні процеси: 
приєдналася до Світової організації торгівлі, стратегічною метою визнано 
отримання асоційованого членства у Єврoпейському Союзі. Тому, транспорт, як 
інфраструктурна галузь, має розвиватися випереджальними темпами з метою 
сприяння швидкому економічному та соціальному розвитку країни та її участі у 
міжнародному поділі праці. 

Насамперед, транспoртнo-логістична система – це інтегрoвана 
багаторівнева та багатофункціoнальна сукупність суб‘єктів транспортно-
логістичної діяльності та об‘єктів транспортно-логістичної інфраструктури 
країни, що взаємодіють між собою з метою оптимізації руху вантажопотоків за 
мінімальних витрат на максимально вигідних умовах, та забезпечує якісне 
надання транспортно-логістичних послуг. На створення ефективної транспортно-
логістичної системи безпосередньо впливають: міжнародне та національне 
регулювання перевезення вантажів, фінансова система країни, ринкова 
інфраструктура, природно-ресурсний потенціал країни, ринок споживачів 
транспортно-логістичних послуг [1]. 

Структура транспортно-логістичної системи України має складатися із 
сукупності взаємопов‘язаних елементів взаємодії на регіональних та локальних 
рівнях. Як головні елементи системи можна виокремити об‘єкти транспортної 
інфраструктури, регіональні розподільчі центри (термінальні комплекси, 
логістичні транспортно-розподільчі центри), логістичні посередники 
(експедитори, власники терміналів, товарних та митних складів, агенти) та 
забезпечувальні підсистеми (інформаційна, фінансова, нормативно-правова, 
науково-технічне та кадрове забезпечення). 

На жаль, на сьогоднішній час національна економіка знаходиться в стані 
руйнації, що викликане недбалим господарюванням. Головною метою при 
забезпеченні сталого розвитку національної економіки має бути раціоналізація її 
участі у міжнародному і регіональному поділі праці та оптимізація внутрішніх 
складових економічної системи при протидії впливу зовнішніх загроз. А саме, 
потрібно створити таку виробничо-технологічну структуру національної 
економіки, яка б була спроможна забезпечити розвиток провідних виробництв 
національного господарства та водночас швидко реагувати на зовнішні і 
внутрішні негативні чинники. 

Слід зазначити, що нові конкуренті умови світової економіки формуються 
під впливом глобалізаційних процесів, що зумовлює потребу у створенні 
конкурентоспроможного національного продукту та стабілізації національної 
економіки. Це неможливо без тісної взаємодії логістичних елементів економічної 
системи, головними з яких є виробництво та транспортування, адже формування 
конкурентоспроможної національної економіки має базуватися на органічному 
поєднанні всіх елементів логістичної системи для найкращого задоволення потреб 
всіх її учасників.  

Головними складовими транспортно-логістичних систем є транспортна та 
логістична інфраструктури, що забезпечують ефективне функціонування всіх 
об‘єктів національного господарства. Принципами формування таких систем є 
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раціональність, доступність, інформаційність, інтеграційність, цілісність, 
багаторівневість, адаптивність. Саме принципи формують функції транспортно-
логістичних систем. Серед них такі – комунікативність, системність, 
наукоємність, прагнення до постійного вдосконалення й оновлення та ін. 
 Дослідження функцій та принципів транспортно-логістичних систем дає 
можливість сформувати її основні характеристики, які й визначають її вплив на 
стійкий розвиток економіки через підприємства, транспортно-логістичні центри, 
індустріальні парки логістичні кластери. Формування та розвиток транспортно-
логістичних систем виступає індикатором рівня розвитку національного 
господарства за рахунок стійкості та адаптації до всіх змін, при цьому формуючи 
конкурентоспроможність своєї економічної системи [2]. 

В сучасних умовах головною метою діяльності підприємства є мінімізація 
витрат, а також отримання максимальної вигоди. Так, скорочення витрат клієнтів-
користувачів транспортних послуг виражається в зменшенні транспортної 
складової в ціні продукції, раціоналізації використання перевізних ресурсів 
партнерів, що забезпечують доставку вантажів, в отриманні транспортними 
підприємствами додаткових доходів. Цілком зрозуміло, що однією з 
найважливіших цілей застосування логістики є отримання комерційної вигоди за 
рахунок розробки та організації оптимальних схем доставки вантажів усіма 
видами транспорту. 

Так як Україна відіграє важливу роль у забезпеченні міжнародного 
транзиту, основною задачею підвищення конкурентоспроможності 
транспортно‐логістичної системи є: узгодженість роботи вантажного, 
пасажирського секторів із забезпеченими інфраструктурними господарствами в 
умовах реформаційного розмежування за організаційними, технологічними, 
інформаційними та фінансовими аспектами; наявність та постійне оновлення 
інформації за загальними логістичними витратами і як наслідок зниження ступеня 
управління ними;  оновлення матеріально-технічної бази транспорту; посилення 
інформатизації; якісного поліпшення транспортно- логістичної інфраструктури 
України; розширення внутрішнього ринку транспортно-логістичних послуг; 
підвищення ефективності транспортних перевезень; розбудови транспортно-
логістичної і митної інфраструктури; вдосконалення митно-тарифної та 
інвестиційної політики. 

Література: 1. Брагінський В. В. Розвиток транспортно-логістичної системи 
як форма реалізації транзитного потенціалу України / В. В. Брагінський // 
Державне управління: теорія і практика. — 2011. — № 2 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/index.htm. 2. Каличева Н.Є. 
Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на 
підприємстві/ Н.Є. Каличева , В.О. Маслова// Вісник економіки транспорту і 
промисловості: збірник науково- практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. - 
№ 47. - С. 83 - 86. 
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У центрі уваги громадських і державних діячів, науковців, а також усіх 
громадян знаходиться проблема забезпечення соціальної безпеки. Сьогодні 
питання соціальної безпеки стали об‘єктом найдетальнішого вивчення в різних 



170 

 

галузях: філософії, соціології, економіки, державного управління, політики та ін. 
 У сучасних умовах розвитку, саме коли людство зіткнулося з 
демографічними, екологічними, енергетичними, продовольчими та іншими 
новими проблемами, змінюється і зміст поняття «соціальна безпека». Стало 
цілком зрозуміло, що при створенні системи соціальної безпеки необхідно 
враховувати багато інноваційних процесів, пов‘язаних з глобалізацією, 
регіоналізацією, зміною морального потенціалу суспільства, виникненням нової 
економіки, що заснована на знаннях, вміннях, навичках та найважливіше – 
інформації.  

В процесі досліджень проблеми забезпечення соціальної безпеки більшість 
науковців приходять висновку, що перш ніж вирішувати проблеми забезпечення 
стабільності – політичної, економічної, соціальної, необхідно в першу чергу 
забезпечити дотримання і захист прав і свобод особистості, що є основою 
забезпечення індивідуальної безпеки. Забезпечення стабільності стає можливим 
завдяки нормальному функціонуванню політичної, економічної, соціальної 
системи, коли всі її механізми працюють злагоджено, без збоїв. Одним із 
факторів, що впливають на функціонування цих механізмів в державі є 
глобалізація світової економіки. 

Отже, фундаментальною ознакою розвитку світового господарства є 
розгортання процесів глобалізації, які кардинально змінюють суспільно-
політичні, соціально-економічні, гуманітарні процеси на рівні національного 
господарства. Відповідно, вплив глобалізації розповсюджується і на 
трансформацію регіональних структур та регіональної економіки, що знаходить 
відображення у модифікації регіональної політики.  
 Глобалізація справляє величезний вплив на всі сфери людського життя. 
Основними рисами цього процесу є зміцнення зв‘язків між економічними 
системами світу, посилення взаємозалежності країн і народів; розподіл праці, 
міграція капіталу, людських та виробничих ресурсів в масштабах усієї планети; 
поширення спільних для всього людства технологій, культури, ідей, ціннісних 
орієнтацій, стандартизація законодавства; виникнення спільних для світового 
співтовариства проблем. 
 Також, с процесами глобалізації пов‘язана переоцінка ролі національної 
держави як основного інструмента соціального захисту. Основні соціальні 
проблеми на глобальному рівні пов‘язуються з нерівномірністю соціально-
економічного розвитку країн, бідністю, високим рівнем безробіття, складнощами 
економічного розвитку, зростанням нерівності між країнами і всередині країн 
тощо. На перший план виходять такі глобальні проблеми, як освіта, професійна 
підготовка, здоров‘я, безпека людини. В умовах процесів інтеграції, 
диференціації, поляризації світу, та інших проблем питання посилення 
ефективності існуючих механізмів соціальної політики набувають особливої 
актуальності. 
 Зміни у формуванні соціального захисту пов‘язані також з необхідністю 
вирішення таких проблем, як старіння населення в індустріалізованих країнах, а в 
країнах з низьким рівнем розвитку – його збільшення.  

Так, наприклад, А. Шиловцев пропонує розглядати два підходи до 
розуміння природи соціальної безпеки [2, с. 46]: 1. Безпека як прояв об‘єктивної 
природи живих систем зберігати свою цілісність на основі саморегуляції з 
зовнішнім середовищем; 2. Безпека як суб‘єктивна природна захисна реакція або 
діяльність зі створення певного середовища для свого самозбереження.  
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Для саморегуляції та самозбереження людське суспільство активно 
використовує культуру, політику, економіку та соціальність, а виходячи з 
основних напрямів людської життєдіяльності, в структуру соціальної безпеки 
входять: політична, економічна, екологічна і культурна безпека. Таким чином 
соціальною безпекою можна вважати стан захищеності життєво важливих 
інтересів особистості, суспільства і держави в соціальній сфері від загроз 
політичного характеру. У демократичних державах соціальна безпека 
забезпечується не тільки безумовною особистою відповідальністю перших 
керівників та всіх посадових осіб перед законом, але і захистом прав кожної 
людини самим конституційним ладом, всім законодавством у всіх сферах 
життєдіяльності. 

Глобалізація також має вплив на соціальну безпеку населення. А саме, 
глобалізація є внутрішньо суперечливим процесом, оскільки, з одного боку, вона 
відкриває нові можливості для політичного та державно-управлінського дискурсу, 
а з другого – загострює існуючі або породжує нові проблеми, які фактично є 
формами загострення проблем, породжених попередніми етапами світового 
розвитку, що свого часу не знайшли належного вирішення у світовій державно-
управлінські практиці. 

За сприяння глобалізації змінюються структури, напрями розвитку 
соціальних політик держав. Соціальна політика стає сполучною ланкою між 
якістю життя та соціальною безпекою. Одна з основних цілей глобалізації – 
підвищення якості життя має розглядатись як найважливіший пріоритет розвитку 
сучасної цивілізації, як загальнолюдська ідея, здатна вплинути на весь хід 
розвитку світу. Якість життя і соціальна безпека – це два поняття, які 
представляють різні сторони одного і того ж процесу. Тому якість життя 
нерозривно пов‘язана із соціальною безпекою. Також, освіта та охорона здоров‘я 
є найважливішими чинниками, що визначають розвиток економіки, оскільки саме 
від них залежить формування продуктивної сили суспільства – людини. 

Пріоритетом повинні стати кожна конкретна людина та її сім‘я. Отже, 
відповідні цілеспрямовані дії з боку держав щодо підвищення рівня добробуту, 
підтримки сім‘ї, здоров‘я населення, рівня його освіченості будуть сприяти 
підвищенню рівня соціальної безпеки населення. Саме суспільство зобов‘язане 
створити умови для розкриття творчо-творчого потенціалу особистості. 
Показником успіху такого курсу буде соціальна безпека. 

Література: 1. Stepanenko N. The prospects of Ukraine‘s European integration. 
Proceedings of International scientific conference ―Scientific Research Priorities – 
2017: theoretical and practical value‖, 22th-23th of June 2017, National-Louis 
University, Nowy Sacz, Poland. Publisher: WSB – National-Louis University, Nowy 
Sacz, 2017. – 88p. – p. 28-30 2. Шиловцев А.В. Проблема сущего и должного в 
морфологии феномена «социальная безопасность личности» / А.В. Шиловцев // 
Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 2. – С. 31–33.  
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Сутність бізнес-планування в сучасних економічних умовах полягає в 
науковому обґрунтуванні майбутніх економічних цілей розвитку підприємства з 
одночасним вибором найкращих способів їх здійснення. Основою цього процесу є 
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найбільш повне визначення необхідних видів, обсягів і термінів випуску товарів, 
виконання робіт і надання послуг та встановлення таких показників їх 
виробництва, розподілу і споживання, які при повному використанні обмежених 
виробничих ресурсів можуть привести до досягнення знань запланованих якісних 
та кількісних результатів. Сьогодні для українського підприємництва головною 
метою бізнес-планування є отримання максимального прибутку. 

Процес створення бізнес-планів на промислових підприємствах України 
активно почався на початку 1990-х років. На відміну від існуючого на той час 
підходу, його основним завданням було ретельно проаналізувати свої ідеї, 
перевірити їх на розумність та реалістичність в нових економічних умовах. Ще 
тоді виділилися два основних напрями бізнес-планування: створення нового 
продукту на вже існуючому підприємстві та організація самостійного (нового) 
виду діяльності. Але зараз можна констатувати, що процес бізнес-планування так 
і не став невід‘ємною частиною організаційно-економічної діяльності більшості 
підприємств. Адже необхідною умовою для цього є постійна підтримка у 
робочому стані конкретного бізнес-плану на протязі кількох років своєї активної 
фази (від ідеї створення нового товару до його комерційного виробництва). Будь 
які зміни зовнішнього середовища можуть суттєво вплинути на ступінь виконання 
його стадій: розробки, створення дослідного зразка або першої промислової 
партії, тестування тощо [1].  

Досвід діяльності вітчизняних і зарубіжних підприємств доводить, що 
недооцінка бізнес-планування підприємницької діяльності в умовах ринку, його 
ігнорування або некомпетентне здійснення призводять до величезних 
економічних втрат і в кінцевому рахунку до банкрутства. 

Бізнес-планування як цілеспрямована економічна діяльність дозволяє 
розглядати одночасно безліч взаємопов'язаних економічних, соціальних, 
організаційних, інвестиційних, управлінських та інших проблем підприємства як 
цілісну систему. Тому бізнес-планування на підприємстві є основою організації і 
менеджменту виробництва, а також базою для вироблення і прийняття 
раціональних управлінських рішень. 

Бізнес-планування охоплює систему принципів, методів, форм і прийомів 
регулювання ринкового механізму в галузі використання обмежених ресурсів з 
метою підвищення конкурентоспроможності господарського суб'єкта. 
Планування як процес повинен здійснюватися відповідно до визначених 
принципів. До них відносять принципи науковості, системності, участі, 
оптимальності, безперервності, гнучкості (таблиця 1). 

Бізнес-план – це старанно підготовлений документ, що розкриває усі 
сторони будь-якого підприємницького заходу, який розпочинається. Це документ, 
в якому відбиті основні шляхи вирішення проблеми внаслідок ретельного аналізу 
її для обґрунтування вигідності запропонованого проекту, а також для залучення 
можливих контрагентів, потенційних фінансових партнерів і 
висококваліфікованих фахівців [2].  

Бізнес-план узагальнює аналіз можливостей для початку або розширення 
бізнесу в конкретній ситуації і дає чітке уявлення про те, яким чином менеджмент 
даного підприємства має намір використовувати цей потенціал. Велико його 
значення і для залучення ділових партнерів, створення спільних підприємств, а 
також для отримання додаткового фінансування. Поряд з внутріфірмовими 
функціями, бізнес-планування має велике значення при визначенні стратегії 
планування на макрорівні. 
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Таблиця 1 – Характеристика принципів бізнес-планування 

Принцип Сутність Умови  Результативність 
Науковості складання планів з 

урахуванням механізмів 
дії економічних законів 
розвитку суспільства і 
виробництва та 
наукових досягнень в 
галузі господарювання 

несумісне з вольовим 
підходом керівників 
щодо визначення 
напрямів діяльності 
підприємства 

ефективне використання 
ресурсів виробництва з 
метою підвищення 
прибутковості 

Системності 
(єдності) 

планування повинно 
мати системний 
характер 

координація й інтеграція 
процесів планування 

ефективне використання 
засобів виробництва та 
підвищення продуктивності 
праці 

Оптимальності вибір найоптималь-
нішого плану з 
альтернативних 
варіантів 

використання економіко-
математичних методів 
розрахунків 

раціональне використання 
матеріальних, трудових та 
фінансових ресурсів 

Непереривності 
 

Планування в рамках 
непереривного циклу 

Взаємозв‘язок між усіма 
планами підприємства  

можливість прогнозування 
діяльності підприємства на 
майбутній період 

Участі  Участь всіх спеціалістів 
з цього напрямку 
діяльності  

співпраця і 
взаєморозуміння в 
колективі підприємства 

сприяє кваліфікаційному 
зростанню працівників, 
розвиває їх здатність 
виявляти резерви 
ефективності 

Гнучкості оперативне реагування 
на зміни кон‘юнктури 
ринкового середовища 

наявність «запасу 
безпеки», тобто 
ресурсного забезпечення 
можливих витрат 

адекватне і своєчасне 
сприйняття змін 
внутрішнього і зовнішнього 
середовища дає можливість 
продукції підприємства 
бути затребуваною і 
конкурентної 

 
Сукупність довгострокових бізнес-планів підприємств становить 

інформаційну базу, яка є основою для розробки національної політики 
планування в рамках державного регулювання економіки. 

Таким чином, бізнес-планування організовує і координує менеджмент 
підприємства, забезпечує розробку програми дій від початку до її завершення. 
Незалежно від того, які комерційні процеси реалізуються, планування бізнесу – це 
систематична методологія досягнення успіху для будь-якого типу ділових 
операцій при збереженні прийнятних рівнів ризиків. 

Література: 1 Тєлєтов О.С. Проблеми бізнес-планування на промислових 
підприємствах в нинішніх умовах / О.С. Тєлєтов // Маркетинг: теорія і практика : 
зб. наук. праць. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. –  №16. – С. 232–238. 2 
Діденко Є.О., Нянчур Б.С. Бізнес-планування та роль у стратегічному управлінні 
підприємством / Є.О.Діденко, Б.С. Нянчур // Економічна наука. – 2016. – №12. – 
С.78-81. 

 

АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Студ. Сулій В.А. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

У сучасних умовах функціонування будь-якого підприємства достовірна 
інформація є основою для прийняття виважених рішень щодо ефективного 
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управління підприємства. Незалежно від виду діяльності підприємства грошові 
кошти є найціннішими його активами. Інформація про грошові кошти необхідна 
для оцінювання можливості підприємства утворювати грошові потоки. У зв‘язку з 
цим особливого значення набуває питання аналізу грошових потоків на 
підприємстві. 

Грошовий потік суб'єкта господарювання - це сукупність розподілених у 
часі надходжень і виплат коштів, які генеруються його господарською діяльністю 
[1]. 

Метою аналізу грошових потоків підприємства є оцінка здатності 
підприємства генерувати грошові кошти в розмірі і в строки, необхідні для 
здійснення планових витрат, сприяння ефективному управлінню грошовими 
потоками підприємства, що дозволить: 1) забезпечити фінансову незалежність 
підприємства; 2) підвищити ефективність операційної та інших видів діяльності; 
3) забезпечити прискорення оборотності капіталу; 4) оптимізувати потребу в 
залученому капіталі; 5) знизити ризик неплатоспроможності [2]. 

Звіт про рух грошовий коштів (Форма №3) поділяє грошові надходження і 
виплати на три основні категорії:  

- рух коштів в результаті операційної діяльності включає всі операції 
підприємства, що не підлягають під визначення інвестиційної або фінансової 
діяльності; 

- рух коштів в результаті інвестиційної діяльності. Дана інформація 
відображає витрати, вироблені у відношенні ресурсів, які як передбачається, 
створять у майбутньому прибуток та рух грошових коштів; 

- рух коштів в результаті фінансової діяльності дозволяє 
прогнозувати майбутній обсяг грошових коштів, на який будуть мати права 
постачальники капіталу підприємства. 

З метою аналізу грошових потоків підприємства, розглянемо на прикладі 
ПАТ ―Харківський плитковий завод‖ за 2015-2016 рр. (табл.).  

 
Таблиця - Грошові кошти ПАТ ―Харківський плитковий завод‖ за 2015 -

2016 рр. 

Показник 
Рік Відхилення 
2015 2016 

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 228384 194076 -34308 

Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності -187624 -254783 -67159 

Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності -35620 64892 100512 

 
За проведеними розрахунками, чистий рух грошових коштів від 

операційної діяльності має позитивне значення, від інвестиційної та фінансової – 
від‘ємне. Це означає, що в результаті операційної діяльності, зокрема від 
реалізації продукції підприємство отримує кошти, достатні як для інвестування, 
так і для виплати відсотків за кредитами.  

Отже, інформація про грошові кошти підприємства є важливим елементом 
фінансової політики підприємства та невід‘ємною частиною при його фінансово-
економічному аналізі. проведений аналіз грошових коштів ПАТ ―Харківський 
плитковий завод‖ свідчить про те, що якість управління підприємством 
знаходиться у доброму стані. В результаті операційної діяльності підприємство 
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отримує кошти, достатні як для інвестування, так і для виплати відсотків за 
кредитами.  

Література: 1. Економічний аналіз: підручник / Є.В. Мних. - К.: Знання, 
2015. — 630 с. 2. Спільник І., Загородна О. Грошові потоки підприємства: 
комплексний аналіз за даними фінансової звітності. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://ibo.tneu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/312/311 

 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Асп. Терещенко В.В., 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

канд. фіз-мат. наук, доц. Терещенко В.Л. 
Філія «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»» 

 
Розвиток сучасного суспільства характеризується значним впливом на 

нього інформаційних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, 
забезпечуючи життєдіяльність суспільства та утворюючи глобальний 
інформаційний простір. Відповідно, у сфері розвитку підприємництва та, зокрема, 
маркетингу застосовуються новітні ІТ-розробки, а Інтернет стає одним із 
найперспективніших інструментів досягнення безлічі цілей [1]. Враховуючи 
надзвичайне зростання обсягів доступної інформації, яка може бути 
використаною при вирішенні важливих завдань в ході науково-дослідної 
діяльності, для підтримки прийняття рішень в науково-технічній, соціальній та 
інших сферах, обумовлюється питання перспективності використання 
інформаційних технологій в розвитку сучасного підприємництва [2]. Ефективне 
використання обсягів накопиченої інформації та її аналіз при прийнятті 
стратегічних рішень дає перевагу в розвитку не лише економіки, а й науки та 
технологій. Відповідно, дослідження ролі інформаційних технологій в розвитку 
сучасного підприємництва є актуальним. 

У західних країнах підприємництво розглядається як особливий тип 
господарювання, в основі якого – пошук нових можливостей виробництва товарів 
і послуг на основі інновацій, технологічних винаходів та уміння залучення 
ресурсів із найрізноманітніших джерел [2]. 

Американські вчені К. Макконнелл і С. Брю, автори підручника 
«Economix», зазначали, що по-перше підприємець одночасно є рушійною силою 
виробництва і посередником, що зводить разом інші ресурси для здійснення 
процесу, який обіцяє бути прибутковою справою [1]. По-друге, підприємець бере 
на себе важке завдання прийняття основних рішень у процесі виробництва чи 
товарів, послуг, ті нерутинні рішення, які й визначають курс діяльності 
підприємства. По-третє, підприємець – це новатор, особа, яка прагне стимулювати 
науково-виробничу сферу, вводити в побут на комерційній основі нові продукти, 
нові виробничі технології або навіть нові форми організації підприємства.  

З огляду на це перспективним виглядає використання інформаційних 
технологій у підприємницькій діяльності. До цього висновку приводить й 
загальне визначення такого, набуваючого популярності поняття як креативна 
економіка. Креативна економіка або економіка знань – особливий сектор 
економіки, заснований на інноваціях та інтелектуальній діяльності [1]. Основними 
характеристиками є: 

1) висока роль нових технологій та відкриттів у різних областях діяльності; 
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2) висока ступінь інноваційної невизначеності; 
3) велика кількість вже існуючих знань, відкриттів та гостра необхідність 

генерації нових знань, технологій. 
Так, наприклад, сьогодні кожне підприємство, фірма чи організація прагне 

використовувати онлайн ресурси у своїй діяльності. Багато з них, зокрема, мають 
власні структурні підрозділи, які займаються аналітикою та обробкою інформації 
що знаходиться в мережі Інтернет. Масштабність такої діяльності 
характеризується тим, що щомісяця в світовій Інтернет-мережі здійснюється 
більше ніж 12 млрд. операцій так званого «комерційного» пошуку, що становить 
приблизно 400 млн. операцій пошуку в Інтернеті кожного дня [1]. 

Відповідно, інформатизація підприємництва – це процес упровадження 
засобів нових інформаційних технологій у систему підприємницької діяльності, 
що надає можливість [2]: 

1) удосконалення методології і стратегії пошуку інформації, методів і 
організаційних форм підприємництва, що відповідають завданням розвитку 
компанії, у сучасних умовах інформатизації суспільства; 

2) вдосконалення механізмів керування на основі використання 
автоматизованих банків даних інформації, інформаційно-аналітичних матеріалів, 
а також комунікаційних мереж; 

3) створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток 
інтелектуального потенціалу персоналу, на формування умінь самостійно 
здобувати, аналізувати та упорядковувати інформацію, здійснювати 
інформаційно-пошукову, інноваційно-дослідницьку діяльність. 

Введення та обробка даних на сучасному підприємстві (не залежно від 
масштабів діяльності) складають важливу частину його роботи. На сьогоднішній 
день вже не представляється робота фірми без використання комп‘ютерних 
засобів управління інформацією [2]. 

До даної групи відносяться наступні види інформаційних технологій: 
1) технічні засоби (ПК, офісна техніка, засоби зовнішньої пам‘яті, засоби 

забезпечення функціонування локальної мережі та доступу до Інтернету). Всі ці 
засоби є інструментом управління масивами оброблюваної інформації; 

2) програмні засоби (програмні продукти аналізу та обробки інформації). 
До даної групи відносяться операційні системи та програмні продукти 
безпосереднього введення та обробки інформації. При цьому можна виділити як 
загальні, так і спеціальні програмні продукти.  

Правильний набір цих технологій, а також їх логічна взаємодія, 
допоможуть підприємцю не лише організувати функціонування всіх структурних 
підрозділів, а й забезпечити попит на продукти підприємницької діяльності. 

Існуючі інформаційні системи, що працюють з електронними 
документами, умовно можна розділити на дві категорії: інформаційно-пошукові 
системи (за іноземною термінологією вони виникають під терміном 
інформаційно-пошукових систем) та системи вибірки даних [4]. Варто зазначити, 
що ця класифікація є умовною, в цьому контексті багато сучасних інформаційних 
систем поєднують в собі властивості як систем збору даних, так і інформаційно-
пошукових систем. 

Типовим прикладом систем вибору даних є класичні реляційні СУБД, де в 
якості мови запитів використовується той або інший діалект мови запитів SQL. В 
сучасних системах вибірки даних основною задачею є забезпечення надійного та 
ефективного зберігання даних, а також високої швидкості виконання пошукових 
запитів користувачів [4]. В свою чергу інформаційно-пошукові системи 
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призначені для вирішення задач пошуку, що враховують множину параметрів, а 
не тільки точну відповідність, де кінцевою метою пошуку є вибір релевантної 
пошуковому запиту інформації, ступінь релевантності якої можна визначити як 
ступінь її смислової близькості до пошукового запиту, а це в свою чергу веде до 
того, що пошукові запити в такій системі повинні бути основані на відповідній 
мові, тобто на тій же мові в якій формулювалася вихідна інформація [4]. 

Аналіз стану інформатизації є основою для виявлення тенденцій руху 
суспільства в напрямку формування інформаційного простору. Дані цього аналізу 
за останні роки свідчать, що в Україні існують основні передумови для успішного 
використання інформаційних технологій в підприємницькій діяльності [3]: 

– сформовані початкові правові основи інформаційного суспільства, які 
регулюють суспільні відносини в частині створення інформаційних електронних 
ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності на них, впровадження 
електронного документообігу;  

– поступово вдосконалюється система управління інформаційною сферою; 
– готується значна кількість висококваліфікованих спеціалістів по 

інформаційно-комунікаційних технологіях, математиці, кібернетиці; 
– постійно підвищується та поновлюється парк комп‘ютерної техніки, 

сучасних систем та засобів телекомунікації, зв‘язку; 
– динамічно розповсюджується Інтернет та впроваджуються елементи 

технології електронного управління тощо. 
На жаль, через розвиток лише окремих фрагментів інформаційного 

суспільства досі не вирішено головної задачі – підйому промислового сектору, 
рівня економіки, підприємництва та благоустрою життя громадян.  

Все ж варто зазначити, що з використанням інформаційних технологій 
можливості сучасного підприємництва розширюватимуться. Робота з паперовим 
документообігом зберігатиметься як важлива ланка комерційної діяльності 
загалом, але її основу в перспективі становитиме робота з електронними 
програмами збору, впорядкування та аналізу інформації, системами електронного 
документообігу, інформаційними базами даних. Ефективність використання 
засобів інформаційних технологій у підприємницькій діяльності залежатиме перш 
за все від постійного вдосконалення застосовуваних засобів, пов‘язаних з 
інформаційним змістом і способом використання комп‘ютеризованих систем [2].  

Висновки: 1. Таким чином, було встановлено що підприємницьку 
діяльність необхідно розглядати як особливий тип господарювання, в основі якого 
знаходиться пошук нових можливостей виробництва товарів і послуг на основі 
інновацій та технологічних винаходів. Цей шлях розвитку орієнтований не лише 
на поліпшення якості функціонування а й на покращення 
конкурентоспроможності. Огляд напрямків підприємницької діяльності і 
можливостей застосування інформаційних технологій, дає підстави стверджувати, 
що вирішальним чинником досягнення основних цілей розвитку є її 
інформатизація.  

2. Сьогодні кожне підприємство, фірма чи організація прагне 
використовувати онлайн-ресурси у своїй діяльності. Багато з них, зокрема, мають 
власні структурні підрозділи, які займаються аналітикою та обробкою інформації 
що знаходиться в мережі Інтернет. Однак варто зазначити, що нині у сфері 
інформаційного простору склалася своєрідна ситуація: можливості комп‘ютера 
величезні, але достатнього рівня підготовки персоналу поки що не 
спостерігається. Відповідно, актуальним напрямом подальшої розробки 
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окресленої проблеми залишається пошук шляхів підвищення ефективності 
застосування інформаційних технологій в сучасному підприємництві. 
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підприємством / І.П. Босак, Л.Й. Кобрин // Кваліологія книги. – 2015. – Вип.10. – 
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ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Студ. Ткач В.М., науковий керівник: Зерній О.В. 
Державний вищий навчальний заклад  

«Харківський коледж текстилю та дизайну»  
 

 Підвищення ефективності матеріального виробництва та забезпечення 
конкурентоспроможності продукції грунтується на використанні нової 
високопродуктивної техніки та прогресивної технології, застосуванні сучасних 
організаційних форм та економічних методів господарювання. Удосконалення 
виробництва здійснюється на основі інноваційної діяльності на різних стадіях 
циклу "наука-виробництво". 
В результаті здійснення науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт 
одержують інноваційний продукт, а запровадження його у господарську практику 
визнається за інновації. 
 Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і 
науково-дослідною або дослідно-конструкторською розробкою нової технології  
чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії. 
 Інновації – це новостворені або вдосконалені конкурентоспроможні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва або соціальної сфери.  
 Процес застосування вперше у виробництві нових наукових здобутків, 
тобто інновацій, започатковує інноваційну діяльність. 
 Інноваційна діяльність підприємства являє собою комплексний процес 
створення, використання і розповсюдження нововведень з метою отримання 
конкурентних переваг та збільшення прибутковості свого виробництва. В 
ринковій економіці інноваційна діяльність підприємства є найсуттєвішим 
чинником, який дає змогу підприємству посідати стійкі ринкові позиції і 
отримувати перевагу над конкурентами в тій галузі, яка є сферою його 
комерційних інтересів. 
 Прийняття і реалізація відповідних рішень щодо матеріалізації наукових 
здобутків характеризують сутність і становлять зміст інноваційних процесів. 
Інноваційні процеси – це сукупність прогресивних, якісно нових змін, що 
постійно виникають у складних виробничо-господарських системах на основі 
використання наукових досягнень. Інноваційні процеси започатковуються 
певними галузями науки, а завершуються у сфері виробництва. Інноваційний 
процес здійснюється за схемою ―наука – інновації – виробництво‖. 
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 Інноваційний процес характеризується інноваційним циклом, який 
охоплює період від пошуку нових ідей до їхнього прикладного використання у 
виробництві і одержання конкретних результатів. В інноваційному процесі 
виділяють також життєвий цикл інновації. Це період від впровадження інновації у 
виробництво до припинення її використання.  
 Отже, інноваційний цикл пов'язаний із стадією створення інновацій, а 
життєвий цикл – із стадією практичного їхнього використання. 
 За своїм характером і функціональним призначенням виділяють такі 
новини і нововведення: технічні – нові продукти, технології, конструкційні і 
допоміжні матеріали, устаткування; організаційні – нові методи і форми 
організації всіх видів діяльності підприємств та їхніх інституціонально- 
добровільних об'єднань; економічні – методи господарського управління наукою, 
виробництвом та іншими сферами діяльності на основі реалізації функцій 
прогнозування і планування, фінансування, ціноутворення, мотивації та оплати 
праці, оцінки результатів діяльності; соціальні – різні форми активізації 
людського чинника, включаючи нові форми професійної підготовки персоналу, 
стимулювання його творчої діяльності, створення комфортних умов життя та 
праці; юридичні – нові закони й різноманітні нормативно-правові документи 
(акти), що визначають і регулюють усі види діяльності підприємств і організацій. 
 За масштабністю і силою впливу на ефективність діяльності певних ланок 
суспільного виробництва всі інновації можна об'єднати у дві групи – локальні 
(окремі) та глобальні (великомасштабні). Локальні інновації ведуть переважно до 
прогресивних перетворень у діяльності підприємств і справляють відповідний 
вплив на ефективність Їхнього функціонування. Глобальні інновації є здебільшого 
принципово новими, які значно підвищують технічний і організаційний рівень 
виробництва, забезпечують економічний і соціальний розвиток суспільства. 
 В інноваційній діяльності важливо враховувати життєвий цикл 
нововведень – проміжок часу, коли нововведення проходить шлях від виникнення 
ідеї до його комерційного використання, коли спостерігається активний попит 
населення на дане нововведення, після чого відбувається перехід нововведення до 
розряду рядових виробів, процесів, продуктів. У цьому випадку для забезпечення 
надалі конкурентних переваг підприємство обов'язково повинно згорнути не 
ефективне виробництво, коли воно не має активного попиту споживачів і 
розпочати впровадження нового нововведення. З впровадженням нового 
нововведення закінчується життєвий цикл попереднього. 
 Можна виділити три способи організації інноваційної діяльності: 
– інноваційна діяльність на основі внутрішньої організації, коли інновація 
створюється і освоюється всередині фірми її спеціалізованими підрозділами на 
базі планування і моніторингу їхньої взаємодії по інноваційному проекту; 
– інноваційна діяльність на основі зовнішньої організації при допомозі 
контрактів, коли замовлення на створення і освоєння інновації розміщується між 
сторонніми організаціями; 
– інноваційна діяльність на основі зовнішньої організації за допомогою діяльності 
венчурних підприємств. Для реалізації інноваційного проекту фірма засновує 
дочірню венчурну фірму, яка залучає додаткові сторонні засоби (кошти). 
 Найчастіше використовується другий спосіб організації інноваційної 
діяльності – фірма розміщує замовлення на розробку новини, а освоює її 
власними силами. Відносна рідкість використання першого способу пояснюється 
недостатнім науковим потенціалом підприємств різних галузей економіки. 
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 Сутність інноваційної стратегії підприємства полягає в тому, що 
ефективний розвиток підприємства пов'язаний з отриманням переваги над 
конкурентами і збільшенням прибутку шляхом постійного оновлення 
номенклатури виробів та розширення напрямів діяльності підприємства. В 
ринковій економіці перевагу отримують ті підприємства, які активно освоюють 
нововведення. Це дозволяє їм розширити ринки збуту своєї продукції, завоювати 
нові сегменти ринку, а в разі освоєння принципово нових нововведень – 
тимчасово зайняти домінуюче положення на ринку нової продукцію, що 
безпосередньо забезпечує збільшення маси прибутку. 
 Інноваційна підприємницька діяльність – це особливий процес організації 
господарювання, оснований на постійному пошуку нових можливостей 
покращання техніко-технологічних факторів виробництва. Вона пов'язана з 
готовністю підприємницької структури брати на себе ризик по здійсненню нового 
проекту, а також виникаючу при цьому фінансову, соціальну і моральну 
відповідальність. У загальному вигляді інноваційну підприємницьку діяльність 
можна визначити як суспільний економічний процес, що приводить до створення 
кращих за своїми властивостями товарів (продукції, послуг) і технологій шляхом 
практичного використання нововведень. 
 Необхідність інноваційної підприємницької діяльності обумовлена: 
потребами підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; збільшенням 
витрат і погіршенням економічних показників діяльності підприємства; 
моральним старінням техніки і технології; підвищенням ефективності 
виробництва на основі впровадження нової техніки; економічною доцільністю 
посилення інтенсивних факторів розвитку виробництва на основі використання 
досягнень науково-технічного прогресу у всіх сферах економічної діяльності; 
важливістю розвитку творчості винахідників і раціоналізаторів та використання 
їхніх пропозицій. 
 На практиці виділяють три основних види інноваційної підприємницької 
діяльності: інноваційна діяльність у сфері техніко- технологічного забезпечення 
виробництва; інноваційна діяльність у сфері збільшення виробництва, 
підвищення якості і здешевлення продукції; інноваційна діяльність у сфері 
соціального розвитку підприємств та сільських територій. 
 Перший вид інноваційної підприємницької діяльності пов'язаний з 
процесом кількісного і якісного оновлення виробничого потенціалу, який 
забезпечить підвищення продуктивності праці, економію енергоресурсів, 
сировини і матеріалів та відповідне збільшення маси прибутку. 
 Другий вид інноваційної підприємницької діяльності представляє собою 
процес якісного удосконалення продукції, її здешевлення, розширення 
асортименту, який направлено на повніше задоволення потреб населення. 
 Третій вид інноваційної підприємницької діяльності пов'язаний з 
розширенням і покращанням сфери послуг для населення, сприяє поліпшенню 
умов для праці та відпочинку персоналу підприємства. 
Для підвищення ефективності суспільного виробництва держава сприяє розвитку 
економіки на інноваційних засадах, забезпечує функціонування інноваційних 
підприємств, що розробляють, виробляють і реалізують інноваційну продукцію. 
 Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-
економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, 
розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення 
впровадження сучасних екологічно безпечних та ресурсозберігаючих технологій, 
виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції. 
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 Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом: 
визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
державного, галузевого і регіонального рівнів; формування і реалізації державних, 
галузевих і регіональних інноваційних програм; створення нормативно-правової 
бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної 
діяльності; захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності; фінансової 
підтримки виконання інноваційних проектів; встановлення пільгового 
оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності; підтримки функціонування і 
розвитку сучасної інноваційної інфраструктури. 
 Відповідно до цього держава забезпечує взаємодію науки, освіти, 
виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності, 
здійснює ефективне використання ринкових механізмів для сприяння 
інноваційній діяльності та підприємництву у науково-виробничій сфері. 
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В связи с выбором Украины европейского пути развития экономики, 

существует необходимость интеграции в высокотехнологическую среду и 
формирования инновационной модели развития, в которой основным источником 
долгосрочного экономического роста являются научные исследования и 
технологическое применение, которое позволяет повысить 
конкурентоспособность экономики и гарантировать экономическую безопасность. 

Стратегия инновационного развития в общем и развития товарной 
инновации в частности в условиях Европейской направленности развития 
Украины претендует на успех лишь в том случае, если будет способна объединить 
и наитии компромисс между национальными интересами и экономическими 
интересами стран Европейского союза. 

Необходимо учитывать то, что с позиции стран Европейского союза и 
отдельных фирм выход на европейские рынки продукции, которая смогла бы 
конкурировать с уже существующими продуктами является не желательным. Но 
если смотреть в общенациональных, международных и мировом масштабе, нужно 
признать, что существует ряд отраслей, где Украина могла бы предложить 
выгодную для всех конкуренцию странам Европейского союза. Речь идѐт о 
группе украинских товаров, которые дополнили и лучше реализовали спрос 
потребителей на рынках Европейского союза, обеспечили снижение валовых и 
средних затрат, увеличили продуктивность всех факторов производства, 
оптимизировали использование природных ресурсов, улучшили структуру 
потребления и экологическую ситуацию. 

Так же есть вероятность выхода на европейский рынок товаров, которые 
могут разрушить общее равновесие на европейских рынках, внесут дисбаланс в 
ценовую политику фирм Европейского союза впоследствии возникновения или 
усиления демпинговых процессов, ухудшит общеевропейскую экологическую 
ситуацию. 

Это общие перспективы развития, что же касается государственной 
поддержки инновационного  развития, то в этом плане следует выделить 
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следующие стратегические приоритеты государственной политики относительно 
повышения конкурентоспособности и технологического обновления 
национальной экономики: 

- обеспечение макроэкономической стабильности; 
- повышение эффективности государственного управления; 
- развитие человеческого капитала и улучшение качественного состава 

трудовых ресурсов; 
- развитие предпринимательства; 
- развитие финансовых рынков; 
- повышение технологического уровня производства (в том числе развитие 

новых форм взаимодействия предприятий – с образованием многочисленных 
инновационных и эко-инновационных кластеров; развитие экспортного 
потенциала и импортозамещения, заимствование европейских принципов 
государственного рыночного надзора за соответствием требованиям касающимся 
безопасности продукции и услуг); 

- повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов; 

- развитие инфраструктуры (наращивание транзитного потенциала 
государства, модернизация и обновление основных фондов и движимого состава 
авиационного, автомобильного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта, расширение информационно-коммуникационных технологий); 

- стабилизация и улучшение экологического состояния территории 
Украины с целью перехода к устойчивому (экологически-сбалансированному) 
развитию, внедрение экологически сбалансированной системы 
природопользования. 

 В последние несколько лет для решения проблемы инновационного 
развития в Украине был принят ряд законов и нормативно-правовых актов. Для 
решения вопросов, касающихся инновационного развития Украины указом 
президента Украины был создан Национальный совет инновационного развития 
экономики Украины.  

Основы инновационной политики закладываются путем принятия свода 
законодательных актов, адекватных реальной экономической, социальной и 
политической ситуации в стране. Именно в них определяются субъекты и 
объекты управления, их права, обязанности и ответственность. 

Законодательство является основным регулятором инноваций и научно-
технической деятельности. В современных условиях нормативно-правовое 
регулирование инновационной деятельности предполагает разработку и введение 
в действие законов и нормативных актов, которые бы обеспечивали следующее. 

1. Заинтересованность государства, общественных организаций, 
предприятий и частных лиц вкладывать значительную часть своих доходов в 
инновационную деятельность за счет льготного налогообложения этой доли 
средств и прибыли, полученной or реализации продуктов инновационной 
деятельности. 

2. Заинтересованность всех участников и партнеров по кооперации в 
доведении инновационной идеи и разработки до товарного вида и его 
коммерческой реализации на рынке за счет освобождения их от уплаты или 
уменьшения размеров налогов. 

3. Возможность получения гарантированного и льготного кредита 
участникам инновационной деятельности. 



183 

 

4. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности как научных 
коллективов, так и отдельных ученых и разработчиков. 

5. Обеспечение общепризнанного социального статуса и страховой защиты 
как исполнителей и участников инновационных процессов, так и инвесторов, 
финансирующих эти процессы. 

Таким образом, инновационная деятельность государства на данный 
момент находится в довольно кризисном состоянии, это вызвано 
нестабильностью политического положения в Украине, в результате которого 
существует кризис в экономике и конкурентоспособность экономики в целом 
находится на низком уровне. 

Для улучшения положения на мировом рынке государству необходимо 
сделать глобальные преобразования в экономике и государственной политике. 
Для этого необходимо заниматься переподготовкой и подготовкой 
квалифицированных кадров, развивать систему внебюджетного инвестирования и 
страхования инновационной деятельности, формировать внутренний и внешние 
инновационные рынки, создавать сети инновационной деятельности. Это 
позволит достичь построения эффективной инновационной системы страны, что в 
свою очередь повысит конкурентоспособность экономики Украины среди других 
государств мира. 

Определение стратегических перспектив инновационной деятельности 
любой страны, в том числе и Украины, обеспечивает устойчивые приоритеты 
развития в условиях жесткого дефицита финансовых ресурсов.  
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У різний час різні діячі намагалися то одне, то інше поставити попереду 
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систему, в якій і творчість, і соціально-культурний аспект визнані однаково 
важливими. Ось уже впродовж цілого останнього десятиліття креативна 
економіка, як констатує група експертів Світового економічного форуму в Давосі, 
розглядається як нова модель зростання, що передбачає відносно невеликі 
початкові інвестиції у "м‘яку" інфраструктуру. Soft infrusructure – це передусім 
інфраструктура знання або людський капітал: включно з інституціями, ідеями, 
культурними нормами, концептами і рішеннями. Це те, що дозволяє не лише 
підтримувати роботу складних логістичних систем на кшталт аеропорту та 
виготовити будь яку тверду річ – від стільця до літака, – а й зробити ці речі 
надійнішими та менш витратними. Саме у цьому сенс роботи архітектора, 
дизайнера, винахідника, які належать до класичних прикладів креативних 
індустрій. 

В останні десятиріччя XX ст. глобалізація, інформаційна, технологічна, 
економічна революції суттєво загострили умови конкуренції між країнами і 
поставили ступінь їх багатства та процвітання у залежність від спроможності 
створювати та використовувати знання, ідеї, інновації та нові технології. 
Водночас створилися передумови для появи нового типу економічного 
середовища ─ економіки, що базується на знаннях.  

Якщо до середини XX сторіччя диференціація країн за рівнем розвитку не 
залежала так гостро від рівня використання знань (нових технологій, інновацій, 
освітнього рівня та комп'ютерної грамотності працюючих), то сьогодні не тільки 
країни, що розвиваються, а й перехідні економіки можуть залишитися на узбіччі 
глобалізаційних процесів без врахування у своїх стратегіях розвитку надбань 
найбільш успішних та динамічних економік, що базуються на знаннях. 

Питання міжнародної конкурентоспроможності та відновлення позицій 
України як високотехнологічної держави є питанням виживання у 
середньостроковій та довгостроковій перспективі. Тому Міністерство економіки 
разом з іншими міністерствами та відомствами ініціювало розроблення стратегії 
переходу до економіки знань. У зв‘язку з цим актуальним є вивчення та 
врахування європейського досвіду переходу до економіки знань в контексті 
прийняття Лісабонської програми, яка є основою європейської стратегії з 
формування конкурентоспроможності країн в умовах економіки знань та показує 
пріоритети розвитку Європейського Союзу (ЄС), який є одним з лідерів світової 
економіки а, отже, його досвід підвищення конкурентоспроможності, безперечно, 
представляє інтерес. 

Для сектору креативних індустрій характерним є одночасна робота різних 
за організаційно-правовими формами та масштабами фірм. Навіть у секторах, де 
домінують великі міжнародні компанії, участь мікро-, малих та середніх фірм не 
применшує їх значення у розвитку галузі. Так, наприклад, в Австрії у сфері 
креативних індустрій функціонує понад 38 тис. підприємств, 63% з яких – 
індивідуальні (засновник – єдиний працівник), що вдвічі вище, ніж в цілому в 
економіці. Крім того, більше 25% креативних підприємств мають 2-4 найманих 
працівника й лише 5% фірм – понад 10 зайнятих. 

Окрім того, однією з основних задач, яка зараз гостро стоїть перед урядами 
членів ЄС, є втілення стратегії конкурентоспроможності не лише в конкретному 
план дій, але також представлення її як загальнонаціональної ідеї, від якої 
виграють не окремі держави, а країни в складі Євросоюзу. Підтримка 
Європейського Союзу за останні роки значно зменшилася. На жаль, більшість 
європейських політичних еліт не змогла вчасно помітити цю загрозливу 
тенденцію і ніяк не завадило тому, що процес прийняття рішень у Європі став 
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занадто технологічним та малочутливим до суспільних проблем і сподівань. 
Тому, нині дуже мало європейців вважають Євросоюз необхідною умовою для 
свого добробуту, до того ж, мало хто з них має уявлення про цілі існування ЄС.  

Хоча нині європейська модель розвитку і зазнає відчутної критики у 
зв'язку зі зниженням показників розвитку економіки у країнах Європи, проте, 
вона довела, що є здатною поєднати розвинені механізми соціального захисту із 
підвищенням продуктивності праці та високим рівнем зайнятості населення. Тому 
Лісабонський план дій, ухвалений Європейським Союзом, є правильним шляхом, 
хоча спершу його реалізація потребує зростання пропорції економічно активних 
та політично свідомих європейців, збільшення інвестування наукових та 
креативних досліджень, а також приділення більшої уваги людському капіталу, 
зокрема, через розповсюдження практики навчання впродовж всього життя та 
боротьби із соціальною невлаштованістю.  

Як зазначив Дж.Стігліц, лауреат Нобелівської премії з економіки: 
«Перетікання знань, якому так сприяє глобалізація, стане в майбутні десятиріччя, 
вочевидь, одним із найпотужніших чинників зростання «нових економік». 
Україна, як і більшість перехідних економік, знаходиться все ще на півшляху у 
своїй трансформації від плану до ринку. Якщо інноваційна переорієнтація 
економіки ─ це основа основ євроінтеграційного курсу України, то розбудова 
економіки знань ─ це фундамент національних інноваційних реформ на 
нинішньому етапі.  

Неможливість залишатися осторонь від процесів, які відбуваються 
сьогоднішнього на конкурентоспроможному глобальному ринку, що базується на 
економіці знань, при входженні України в світову економіку, усвідомив і 
український політикум. При розробці «Стратегії розвитку України», офіційна 
презентація якої відбудеться у 20-х числах вересня, уряд передбачив реалізацію 
моделі якісної трансформації існуючої індустріальної економіки в економіку 
знань. Сьогодні в Україні, як стверджують ініціатори проекту, є все необхідне для 
такої трансформації: науковий потенціал, науково-методологічна і 
експериментальна основа, фінансові та матеріальні ресурси. 

Конкурентоспроможність економіки нашої держави в умовах наближення 
до «економіки знань» визначатиметься якістю людського капіталу, інвестиціями в 
навчання та перепідготовку кадрів, якістю корпоративного управління, 
інноваційністю бізнесу, динамікою міжнародного обміну знаннями. Однак для 
успішної реалізації зазначеної програми розвитку України необхідно, враховуючи 
досвід Європейського Союзу, по-перше, ввести нові принципи управління 
національною стратегією розвитку, які б передбачали її пріоритетність для 
економічного і суспільного розвитку країни та підвищену відповідальність 
органів державного управління за її виконання, а, по-друге, доцільно визначитись 
на політичному рівні щодо проголошення ідеї побудови суспільства і економіки 
знань як національної мети розвитку України у першій чверті XXI сторіччя.  

Зазначені вище заходи сприятимуть консолідації політичних, державних, 
регіональних, бізнесових та громадських кіл України навколо реалізації 
регіональних стратегій побудови суспільства знань як конкурентної переваги на 
національному і глобальному ринках. Інноваційний шлях розвитку забезпечить 
стрімкий розвиток економіки в цілому. Виходячи з цих міркувань, можна зробити 
узагальнюючий висновок про те, що креативна економіка є надійним 
фундаментом, на основі якого з‘являються реальні можливості прискореного 
розвитку промисловості і технологічного оновлення машинобудівних галузей.  
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У сучасних складних умовах для функціонування та розвитку вітчизняних 
підприємств одним із можливих джерел конкурентних переваг вважається 
соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) або корпоративна соціальна 
відповідальність (КСВ). У багаточисельних публікаціях наводяться різні 
визначення сутності понять СВБ і КСВ. Найбільш комплексним, на нашу думку, 
вважається визначення, відповідно до якого соціальна відповідальність бізнесу – 
це сукупність зобов‘язань, що відповідають специфіці та рівню розвитку компанії, 
регулярно переглядаються та динамічно змінюються, добровільно і погоджено 
виробляються за участю ключових зацікавлених сторін, приймаються 
керівництвом компанії з особливим урахуванням думок персоналу та акціонерів, в 
основному виконуються за рахунок коштів компанії, націлені на реалізацію 
значущих внутрішніх та зовнішніх соціальних програм, результати яких сприяють 
розвитку компанії (зростання обсягів виробництва, підвищення якості продукції 
та послуг та ін.), поліпшенню репутації та іміджу, становленню корпоративної 
ідентичності, розвитку корпоративних брендів, а також розширенню 
конструктивних партнерських зв'язків з державою, діловими партнерами, 
місцевими громадами та громадськими організаціями [1]. Дійсно питання СВБ 
останнім часом отримали підвищену увагу з боку вітчизняних науковців та 
експертів. У наукових виданнях, на багатьох сайтах мережі Інтернет активно 
обговорюються питання, пов‘язані з теоретичними аспектами СВБ, існуючими 
моделями, рівнями, напрямами, етапами та проблемами становлення та розвитку 
СВБ в Україні тощо. Щодо практичного досвіду, звітів про СВБ вітчизняних 
компаній необхідно відмітити про загальну недостатність або повну відсутність за 
певними сферами бізнесу такої інформації за останні роки. Науковці відмічають, 
що впровадження КСВ в Україні відбувається вкрай повільно. Більшість 
вітчизняних компаній, які декларують впровадження соціально відповідальних 
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програм, на практиці обмежуються певними заходами (частіше благодійними), що 
призводить до деформації самого поняття КСВ. Соціальні звіти часто 
публікуються з недотриманням вимог міжнародних стандартів  [2].  Робиться 
висновок про те, що необхідність впровадження КСВ та можливість її 
позитивного впливу на фінансові результати недостатньо розуміється багатьма 
вітчизняними компаніями. 

Новими імпульсами щодо розвитку соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні, розробки Національної стратегії КСВ повинні були стати такі події, як: 
підписання Угоди про Політичну Асоціацію з ЄС, Угоди про зону вільної торгівлі 
між Україною та ЄС, вступ у дію Директиви ЄС 2014/95/EU щодо розкриття 
нефінансової та диверсифікованої інформації великими компаніями та групами – 
підприємствами, які представляють інтерес для суспільства, з більш ніж 500 
співробітниками; затвердження Цілей сталого розвитку в Україні. Розглядаючи в 
якості об‘єкту дослідження ресторанний бізнес України, необхідно відмітити, що 
в цій сфері поки що не відбувається активного впровадження та розвитку СВБ  
або КСВ. Соціальну відповідальність поки що не пов‘язують зі сталим розвитком 
ресторанного бізнесу в Україні, не вважають важливим джерелом стійких 
конкурентних переваг. Соціальна відповідальність ресторанного бізнесу (СВРБ) 
України, за спостереженнями рестораторів та експертів, знаходиться на етапі 
становлення та реалізується переважно сітьовими утвореннями – ресторанними 
мережами та групами через  програми розвитку персоналу, благодійності, 
підтримки творчої молоді  та чесного ведення бізнесу [3]. Попередні дослідження 
різних сегментів ресторанного ринку свідчать про розвиток сітьових утворень у 
кожному з них. Але необхідно відмітити, що в Україні офіційна статистика щодо 
кількості та складу таких утворень відсутня. Інформацію можна отримати за 
результатами наукових досліджень, обстеженнями консалтингових компаній або 
за підсумками експертних груп. Фактично ресторанні мережі та групи є 
сукупністю автономних підприємств, об‘єднаних єдиним брендом. У науковій 
статті П‘ятницької  Г.Т., Найдюка В.С. відмічається: «Намагаючись легально 
оптимізувати свої витрати, пов‘язані з оподаткуванням, навіть великі мережі 
(сітьові утворення) у сфері ресторанного господарства України ще з початку 
2000-х років активно «дробляться» на малі підприємства для забезпечення собі 
зниження податкового навантаження [4]. Отже, ресторанні мережі та групи 
офіційно не є «підприємствами, які представляють інтерес для суспільства», тому 
вони відповідно до Директиви ЄС 2014/95/EU не зобов‘язані  формувати звіти про 
СВБ, оприлюднювати не фінансову інформацію. Досвід сталого розвитку 
міжнародних компаній, у тому числі й у сфері ресторанного бізнесу, свідчить про 
те, що їх фінансові успіхи мають тісний зв'язок з соціальною відповідальністю 
бізнесу. Топ-менеджерам вітчизняних ресторанних мереж та груп необхідно 
кардинально змінити ставлення до СВБ, розглядаючи її в якості джерела стійких 
конкурентних переваг. Необхідно вивчити кейси СВБ успішних міжнародних 
компаній, вимоги міжнародних стандартів щодо складання звітів з КСВ, 
ознайомитись з планами КСВ за визначеними напрямами, проаналізувати 
опубліковані звіти на сайтах компаній, у соціальних мережах, провести бізнес-
тренінги для всього персоналу без винятку тощо. Про важливість СВРБ для 
зацікавлених груп свідчать такі приклади. Так, соціальна відповідальність бізнесу 
вже декілька років є складовою під час визначення  щорічного рейтингу 
найкращих закладів сфери гостинності України. Аналізуються за змістом та 
досягнутими результатами такі ініціативи, як: фінансування та нефінансова 
підтримка благодійних програм і фондів, соціальні програми для персоналу, 
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захист навколишнього середовища. Під час визначення щорічного рейтингу 
кращих роботодавців України, одним з критеріїв також є соціальна 
відповідальність компанії. 31 % опитаних вважають цю складову важливою і 
обов‘язковою. Щодо позиції споживачів: на питання «чи звертаєте Ви увагу на 
КСВ компанії та її проекти під час вибору продукту» - голоси 3831 учасника 
опитування розподілились таким чином: 37 % відповіли «ні», оскільки вважають 
це рекламою; 24 % відповіли «так», ці учасники завжди звертають на це увагу;   
24 % звертають увагу на КСВ, але не сильно над цим замислюються; 16 % 
опитаних не звертають увагу взагалі.  

Література: 1. Курінько Р. Що таке СВБ? [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://kurinko.com/uk/shho-take-svb/  2. Лебедев И. В. Социальная 
ответственность бизнеса в Украине: особенности становления и перспективы 
развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/ 3. Ткачова С.С. Становлення соціальної 
відповідальності ресторанного бізнесу в Україні //  Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції ―Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні 
напрями розвитку ‖, 25-27 березня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015 р. – С. 176-177. 4. 
П‘ятницька  Г.Т., Найдюк В.С. Сучасні тренди розвитку ресторанного 
господарства в Україні // Економіка та держава. – 2017. – №9. – С. 66-73. 
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Забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту потребує 

пошуку нових шляхів, пов‘язаних з залученням додаткових ресурсів і 
можливостей. Це обумовлює необхідність формування довгострокових 
економічних відносин підприємств галузі з іншими суб‘єктами господарювання, 
зацікавленими в їх діяльності, на засадах стратегічного партнерства. 

Переваги стратегічного партнерства полягають у такому [1, 2]: партнерство 
є засобом зменшення невизначеності; дозволяє підприємствам за допомогою 
партнерських методів налагоджувати стосунки із зацікавленими сторонами, 
переслідуючи спільні цілі; сприяє отриманню своєчасної та повної інформації про 
зацікавлені сторони; збільшує довіру та поліпшує репутацію підприємства; 
дозволяє оптимізувати розподіл функцій між партнерами, задіяти стратегічні 
переваги та ключові компетенції кожного партнера.  

Для активізації інноваційної діяльності стратегічне партнерство 
підприємств залізничного транспорту та підприємств інших галузей повинно 
формуватися з урахуванням наступних ключових моментів: 

- всі підприємства-партнери підпорядковуються загальній меті формування 
та функціонування стратегічного партнерства, стратегії її розвитку, а їх локальні 
цілі функціонування спрямовуються переважно на реалізацію стратегічного плану 
розвитку залізничного транспорту  країни; 

- постійний інноваційний розвиток усіх учасників стратегічного 
партнерства на основі впровадження досягнень НТП та отримання нових 
емерджентних переваг за рахунок виникнення набору нових взаємозв'язаних 
навиків, здібностей і технологій бізнес-партнерів;  

http://kurinko.com/uk/shho-take-svb/
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/
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- забезпечення взаємодії на основі оформлення угод життєвого циклу та 
ініціації пільгової співпраці в межах партнерства, що дозволить забезпечити, 
якісно оновити техніко-технологічну базу підприємств залізничного транспорту; 

- наявність узгодженої, інтегральної участі усіх підприємств-партнерів в 
забезпеченні оптимального руху матеріальних, інформаційних, фінансових, 
сервісних та інноваційних потоків в межах даної системи за рахунок координації 
їх дій; 

- присутність стійкого взаємозв‘язку між учасниками стратегічного 
партнерства, скоординованому прийнятті рішень щодо розвитку партнерства та 
забезпеченні саморозвитку і стійкості системи до імпульсів зовнішнього 
середовища; 

- спроможність стратегічного партнерства та всіх її учасників адаптуватися 
до змін зовнішнього оточення без нанесення шкоди внутрішньому середовищу 
партнерства; 

- забезпечення взаємодії всіх інформаційних потоків в межах стратегічного 
партнерства та отримання вільного доступу до інформаційних ресурсів 
партнерства кожним його учасником. 

Обґрунтувавши необхідність переходу залізничного транспорту України  
на інноваційний тип розвитку, при наявності морально застарілого і фізично 
зношеного рухомого складу та спеціального обладнання і т.ін.,  вважаємо, що 
головними стратегічними цілями  стратегічного партнерства залізничного 
транспорту  та постачальників повинні бути: 

- підвищення конкурентоспроможності продукції залізничного 
машинобудування на основі інноваційного розвитку і поліпшення якості; 

- вдосконалення системи добросовісної конкуренції і захист бізнес-
інтересів вітчизняного транспортного машинобудування; 

- створення нової системи технічного регулювання і розвитку нормативно-
технічної бази транспортного машинобудування. 

У межах стратегічного партнерства (залізничного транспорту з 
машинобудівними та промисловими підприємствами) головними напрямками 
взаємодії можуть бути: 

- удосконалення та створення нових моделей швидкісних потягів; 
- удосконалення та створення нових  генераторів, двигунів, 

трансформаторів та інших запасних частин і комплектуючих; 
- удосконалення та створення нових моделей вантажних та 

спеціалізованих вагонів; 
- удосконалення та створення нових  конструкцій і моделей технічних 

засобів колійного господарства; 
- створення новітніх  технологій ремонту магістрального та спеціального 

рухомого складу, а також спеціального обладнання; 
- утворення прогресивних систем зв‘язку, автоматичного регулювання та 

управління рухом поїздів та ін. 
Щодо визначення можливих  підприємств-партнерів стратегічного 

партнерства для залізничного транспорту, то слід зазначити, що, наприклад, за 
напрямком взаємодії «удосконалення та створення нових моделей швидкісних 
потягів» їх відносно небагато, адже створення рухомого складу, призначеного для 
руху зі швидкістю до 350 км/год, вимагає високого рівня технологій.  Найбільші 
гравці на цьому ринку - компанія Alstom і консорціум у складі японських 
компаній Kawasaki, Hitachi і NipponSharyo, який будує поїзди для ліній мережі 
Синкансен. На них припадає більше половини світового ринку. Однак роль інших 
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виробників постійно зростає, оскільки ринок усе помітніше диференціюється по 
регіонах світу.  

Українським залізницям через обмеженість фінансових коштів, більш 
вигідним є партнерство з вітчизняними виробниками, продукція яких більш 
прийнятна за ціною в порівнянні з європейськими виробниками. У свою чергу 
подібна співпраця не менше вигідна і для українських промисловців, оскільки 
залізничний транспорт є великим замовником, і співпраця з ним дозволить 
відновити вітчизняне машинобудування і в перспективі вивести його на світові 
ринки. Але для успішної конкуренції з існуючими виробниками рухомого складу 
вітчизняні підприємства повинні випускати такий рухомий склад, що відповідає 
існуючим нормам і вимогам. 

Таким чином, жорстка конкуренція та нестабільне зовнішнє середовище 
вимагають від керівництва залізничної галузі постійно шукати нові шляхи для 
подальшого інноваційного розвитку, тому на сьогоднішній день велику роль 
відіграють стратегічні бізнес-партнерства, які надають додаткові ресурси і 
можливості, дозволяючи учасникам рости і розширюватися швидше й ефективніше. 

Література: 1 Дикань В.Л. Стратегічне управління: навчальний посібник /                       
В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. - 
Харків: УкрДАЗТ, 2013. - 272 с.; 2. Шраменко О.В. Обґрунтування напрямків 
створення стратегічного партнерства за участю залізничного транспорту /  О.В. 
Шраменко, К.Ю. Яковлєва // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 
Харків: УкрДУЗТ, 2014. - № 48. – С. 79-83 
 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Студ. Толокнєєв Д.В., канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

В сучасних умовах економіки України успішна реалізація стратегічних 
напрямків розвитку підприємства значною мірою залежить від ефективного 
використання його стратегічного потенціалу. Розкриття сутності терміна 
‘стратегічний потенціал― потребує, перш за все, розуміння змісту категорії 
‘потенціал―, відносно якої серед вчених по цей час не сформувалася єдина думка. 

Останнім часом в економічній літературі характеристика терміну 
"потенціал" більш широко використовується по відношенню до того чи іншого 
виду ресурсів чи їхньої сукупності. Уявляється, що цим процесом рухає головним 
чином розуміння необхідності використання глибинних можливостей ресурсів, 
яке визначається слабким проробленням межових процесів взаємодії ресурсів. 

Стратегічний потенціал - економічні можливості організації, які можуть 
бути використані для досягнення стратегічних цілей. Його здебільшого 
розглядають як систему взаємопов'язаних елементів, які виконують різні функції 
для забезпечення реалізації сформованої стратегії [1, с. 159]. 

Потенціал підприємства визначають як сукупність виробничих 
потужностей, ресурсів, можливостей, запасів інших цінностей, природних умов, 
які можуть бути ним використані для досягнення цілей. Ресурси, будучи важли-
вою складовою потенціалу підприємства, ще не гарантують очікуваних 
результатів, оскільки не менше важить здатність підприємства мобілізувати, 
продуктивно використовувати свої ресурси, тобто компетенції персоналу. 

Стратегічний потенціал підприємства розглядається як взаємопов‘язана 
сукупність ресурсів, які знаходяться в його розпорядженні та мають вирішальне 
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значення для досягнення стратегічних цілей, оцінки можливих меж 
функціонування у майбутньому, виходячи з прогнозованих умов зовнішнього 
середовища. Сферою його застосування є оцінка перспективних можливостей 
підприємства щодо зростання ефективності функціонування та зміцнення 
конкурентоспроможності на ринку. 

Потенційні можливості підприємства при найбільш ефективному 
використанні ресурсів характеризують стратегічний потенціал підприємства.  

Основними складовими стратегічного потенціалу підприємства, які 
визначають його потенційні можливості, є:  

1. Спроможність до проведення макроекономічного аналізу ситуації в 
країні та регіоні діяльності.  

2. Спроможність до прогнозування змін в обсязі та структурі споживчого 
попиту.  

3. Спроможність до аналізу та прогнозування кон‘юнктури ринків ресурсів 
та капіталу, розробки та реалізації ефективних стратегій взаємодії з ринками для 
залучення необхідних ресурсів.  

4. Спроможність до забезпечення стійкості підприємства до негативних 
змін у зовнішньому середовищі функціонування за рахунок розробки та реалізації 
ефективних захисних стратегій.  

5. Спроможність до ефективного використання інвестиційних 
можливостей щодо розвитку ресурсного потенціалу.  Рівень освоєння 
потенційних можливостей підприємства визначає конкурентний статус 
підприємства. Він характеризує можливості підприємства до ведення 
конкурентної боротьби, передумови досягнення підприємством визначених 
конкурентних переваг. 

Оцінка перспективних можливостей розвитку внутрішнього потенціалу 
підприємства передбачає проведення наступної роботи: 

1 етап – формування системи показників (елементів стратегічного 
потенціалу), що обумовлюють внутрішні перспективи зростання конкурентного 
статусу. 

2 етап – оцінка можливостей розвитку окремих елементів стратегічного 
потенціалу (наприклад, може використовуватися метод балів). 

3 етап – визначення значущості окремих елементів стратегічного 
потенціалу для розвитку підприємства в цілому.  

4 етап – узагальнення індивідуальних оцінок перспектив розвитку 
внутрішнього потенціалу.  

Література: 1. Клейнер Г.Б. Предприятия в нестабильной экономической 
среде: риски, стратегия, безопасность / Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов 
Р.М. .-М.: Экономика. 2007. - 425 с. 
 

 МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ 

 

    Викл. Топоркова Г.М.  
Державний вищий навчальний заклад  

«Харківський коледж текстилю та дизайну» 

 

Малий бізнес здійснюється шляхом створення розгалуженої системи малих 
підприємств.  

Згідно із Законом України "Про підприємства" до малих відносяться такі 
підприємства: 
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 у промисловості й будівництві - з числом працюючих до 200 чоловік; 
 у науці й науковому обслуговуванні - до 100 чоловік; 
 в інших галузях виробничої сфери (крім роздрібної торгівлі) - до 50 

чоловік; 
 у галузях нематеріального виробництва - до 25 чоловік; 
 у роздрібній торгівлі - до 15 чоловік. 
Даний критерій визначення малих підприємств вибраний правильно. В 

інших країнах також застосовується показник кількості зайнятих працівників. В 
Італії, наприклад, малий бізнес охоплює підприємства з чисельністю до 500 
зайнятих. При цьому є досить багато виробництв, що використовують працю 
менше 20 робітників. 

У деяких країнах критеріями виділення малих підприємств, крім 
чисельності працівників, слугують й об'ємні показники. Наприклад, в Японії до 
категорії малих і середніх підприємств у галузях оборонної промисловості, в 
будівництві, на транспорті, у зв'язку, комунальному господарстві відносяться 
юридичне самостійні компанії з числом зайнятих до 300 чоловік або обсягом 
основного капіталу до 100 млн. єн, оптовій торгівлі - до 100 чоловік або до 30 
млн. єн капіталу, роздрібній торгівлі й сфері послуг - до 50 чоловік або до 10 млн. 
єн капіталу. У нашій країні в залежності від природно-кліматичних, національних, 
технологічних та інших особливостей регіонів можуть бути різні критерії 
виділення малої економіки. Тому, приміром, Республіка Крим або навіть окремі 
самоврядовувані зони у власному законодавстві можуть визначати власні критерії 
розмежування малих підприємств як за обсягом господарського обороту, так і за 
чисельністю працюючих. 

Законодавство України надає широкі права щодо створення малих 
підприємств. Так, засновниками їх можуть бути орендні, колективні, спільні 
підприємства, кооперативи, акціонерні товариства та інші підприємства й 
організації, а також громадяни, члени сімей, інші особи, що спільно ведуть 
трудове господарство. У зв'язку з цим будь-яке створене мале підприємство, 
зберігаючи пріоритет свого засновника, є відповідно і державним, колективним, 
приватним. Діяльність кожного з них регулюється діючим законодавством. Отже, 
малі підприємства - це не якийсь конкретний тип підприємств, а частина наявних, 
виділена тільки за критерієм їхнього розміру й наділена додатковими правами та 
пільгами. 

Малі підприємства - досить поширена й ефективна форма господарювання. 
Вони мають багато таких рис, які не можуть бути притаманні великим 
підприємствам. Саме мале підприємництво здатне найоперативніше реагувати на 
кон'юнктуру ринку і таким чином надавати ринковій економіці необхідної 
гнучкості. Ця властивість малого бізнесу набуває особливого значення в сучасних 
умовах, коли відбувається швидка індивідуалізація і диференціація 
споживацького попиту, прискорення науково-технічного прогресу, розширення 
номенклатури товарів і послуг. 

Крім того, малий бізнес мобілізує значні фінансові й виробничі ресурси 
населення (в тому числі трудові й сировинні), які за його відсутності не були б 
використані. Про можливості малого бізнесу в цьому плані свідчить досвід 
промислове розвинутих країн. На малий бізнес тут припадає до 90-95% усіх 
підприємств і до 20-60% валового національного продукту. Особливу роль 
відіграє мале підприємництво у сфері послуг і торгівлі (варто зазначити, в 
найзанедбанішій у нас галузі господарського життя). 
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Істотно впливає малий бізнес на формування конкурентного середовища, 
що для нашої високомонополізованої економіки має першочергове значення. 
Мале підприємництво антимонопольне за своєю природою. Це проявляється в 
різних аспектах його функціонування. З одного боку, воно в силу численності 
функціонуючих господарств і їхньої високої динаміки меншою мірою піддається 
монополізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, мале підприємництво 
виступає досить відчутним конкурентом, що підривав монопольні позиції великих 
корпорацій. Саме ця якість малого бізнесу, до речі, зіграла неабияку роль у 
послабленні, а часом і в подоланні промислове розвинутими країнами властивої 
крупному капіталу тенденції до монополізації і затримки технічного прогресу. 

За характером діяльності у малому бізнесі можна виділити декілька видів 
підприємств. До першого виду належать індивідуальні або сімейні підприємства. 
Індивідуальне - це підприємство, що засноване на особистій власності окремої 
особи та виключно на її праці; сімейне ж підприємство засновується на власній 
праці членів однієї сім'ї, які проживають разом. Отже, такі підприємства 
передбачають індивідуальну трудову діяльність окремих осіб або сімей. Це 
можуть бути або сімейні ферми в сільському господарстві, або різні кустарні 
виробництва, а також різноманітні індивідуальні господарства в сферах торгівлі, 
обслуговування населення. 

Майно індивідуального підприємства "формується з майна громадянина 
(сім'ї), одержаних доходів та інших законних джерел. Індивідуальне підприємство 
може бути створене також у результаті придбання громадянином (сім'єю) 
державного або комунального підприємства. 

На жаль, малий бізнес в Україні, який на протязі багатьох років 
формувався як засіб виживання для самих підприємців та їх родин, так і 
залишився ―бізнесом виживання‖, не сформувавшись у повноцінний сектор 
економіки, як це має місце в багатьох країнах.  

Малий бізнес окрім функції задоволення місцевих потреб (торгівля, 
послуги, будівництво тощо) несе такі важливі економічні навантаження: складає 
вагому частину експортної діяльності країни; поряд з великими корпораціями є 
продуктивним агентом інноваційної діяльності; співпрацює з великими 
підприємствами, утворюючи взаємовигідні кооперативні структури. 

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИСТОЧНИК 

ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕХАНИЗМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Магистр Тулейко Е.В. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

 

Развитие механизма государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) 
для экономики Республики Беларусь является весьма актуальной задачей, 
что связано с проведением целенаправленной политики по формированию 
эффективного взаимодействия государства и бизнеса, в том числе на принципах 
ГЧП. Об этом свидетельствует принятие закона Республики Беларусь 
от 30 декабря 2015 года №345-З «О государственно-частном партнерстве» 
(а также ряда иных актов), разработка Национальной инфраструктурной 
стратегии до 2030 года, а также создание институциональных основ партнерства: 
Центра ГЧП при Национальном агентстве инвестиций и приватизации 
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Республики Беларусь и Межведомственного инфраструктурного 
координационного совета. 

Применение механизма ГЧП в сфере образования обусловлено высоким 
значением этой сферы и ее приоритетами, в частности необходимостью 
повышения доступности дошкольного образования, качества образовательного 
процесса и предоставляемых услуг, потребностью в иной образовательной 
инфраструткуре. ГЧП в сфере образования позволит сохранить государственный 
контроль и право собственности на объекты образовательной инфраструктуры, 
в то время, как частный сектор будет обеспечивать строительство, 
финансирование и эксплуатацию проекта на определенных в соглашении о ГЧП 
сроках и взаимовыгодных условиях.  

ГЧП в сфере национального образования является источником инноваций 
и механизмом экономического роста. Для государства применение и развитие 
ГЧП в сфере образования, в первую очередь, будет способствовать эффективному 
расходованию бюджетных средств, решению инфраструктурных проблем, 
повышению эффективности управления в учреждениях образования, 
удовлетворению спроса на образовательные услуги и повышению их качества 
на основе расширения сети учреждений образования в более сжатые сроки 
и использования высокотехнологичных технологий и оборудования. 

Кроме того, применение ГЧП в сфере образования будет способствовать 
повышению экономической активности, формированию национальной 
инновационной системы и повышению конкурентоспособности страны 
в условиях экономики знаний, совершенствованию нормативной правовой базы 
в сфере образования, а также повышению имиджа страны и уровня образования 
в контексте международных показателей и рейтингов. 

Интересами частного партнера в ГЧП в сфере образования, в первую 
очередь, являются долгосрочное вложение значительного объема денежных 
средств на основе получения прибыли от проекта с учетом получения гарантий 
и преференций от государства, возможность разделения политических рисков 
с государством, получение надежного рынка сбыта оказываемой услуги, 
получение конкурентных преимуществ за счет участия в такого рода проектах, 
а также удовлетворение потребности в социальной ответственности бизнеса2. 

Преимуществами для учреждений образования могут быть: создание 
дополнительных возможностей для финансирования и развития материально-
технической базы учебного заведения, применение новых технологий учебно-
научной, производственной и институциональной интеграции, повышение 
качества подготовки учащихся, повышение имиджа учебного заведения. 

В свою очередь, население в результате такого рода сотрудничества 
учреждений образования и бизнеса получит доступные и качественные 
образовательные услуги, соответствующие высоким стандартам в сфере 
образования. 

Следует отметить, что развитие ГЧП, в частности в сфере образования, уже 
ведет к качественным ее изменениям. Так, в настоящее время проводится 
целенаправленная работа по внесению изменений в Кодекс Республики Беларусь 
13 января 2011 г. № 243-З.  «Об образовании», которые расширят возможности 
взаимодействия государства и бизнеса в этой сфере, а также предоставят 

                                                           
2 В данном случае, понятие «социальная ответственность бизнеса» употреблено в значении вклада бизнеса 
(частного партнера) в устойчивое развитие, в том числе поддержание и развитие социальных и экологических 
аспектов жизни общества. 
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частному партнеру дополнительные условия возврата инвестиций на основе 
определения перечня актуальных платных образовательных услуг населению, 
расширения и внедрения новых форм организации образовательной деятельности. 

Предполагается, что опыт реализации первых пилотных проектов ГЧП 
в сфере образования в Беларуси, в частности проекта «Строительство детских 
дошкольных учреждений в регионах Минской области» укажет на дальнейшие 
направления развития взаимодействия государства и бизнеса в этой сфере. 

Таким образом, внедрение механизма ГЧП в Республике Беларусь будет 
способствовать развитию сферы образования в качестве одной из приоритетных 
отраслей экономики, в которой частный бизнес принимал участие в минимальной 
степени. Сотрудничество в рамках ГЧП, с учетом особенностей этой сферы 
Республики Беларусь, будет способствовать достижению высоких стандартов 
уровня и качества жизни страны, решению проблемы общедоступности 
образования, совершенствованию качества и перечня предоставляемых 
образовательных услуг, внедрению в эту сферу высококачественного 
оборудования и использованию новейших технологий, а также возможности 
выбора родителями образовательного учреждения, соответствующего 
их потребностям. 
 

РЕГІОНАЛЬНА КОРУПЦІЯ У СФЕРІ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ 

 

Асп. Турлакова А.С. 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 
Основою середнього класу більшості країн є власники  малих і середніх 

підприємств. Цей кластер населення  вирізняється від загальної сукупності 
населення тим, що у них є не тільки власність, але й притаманне середньому 
класу розуміння власної відповідальності за своє сучасне і майбутнє, за свій 
добробут і освіту своїх дітей, за розумне співвідношення інвестицій і поточного 
споживання. Таким чином, розвиток малого бізнесу є вирішальною передумовою 
становлення середнього класу особливо у країнах, що розвиваються і мають 
трансформаційну економіку. 

Розвитку малого підприємництва заважає дуже багато перешкод, але 
найбільшу небезпеку складає критичний рівень корупції в органах державної 
влади і управління. Ця проблема не дає формувати нормально- функціонуюче 
інституційне бізнес середовище.  

Міжнародні дослідження свідчать про істотне поширення корупції в сфері 
підприємництва та бізнесу в більшості країн. Особливого значення набуває 
поширення корупції серед посадових осіб, які мають можливість розпоряджатися 
бюджетними коштами, державними і муніципальними замовленнями і пільгами, 
об'єктами державної та муніципальної власності, соціальними, освітніми та 
медичними послугами, що надаються за рахунок держави. У країнах з 
трансформаційною економікою, та країнах, де економіка тільки розвивається, 
економічні реформи не досягли значних результатів, приватний сектор 
залишається малим за своїм розміром; важливі елементи адміністративного тиску 
командної системи пригнічують економічну свободу, а політичні режими стають 
все більш авторитарними. За таких умов імовірність того, що представники 
приватного сектору зможуть впливати на державу, дуже мала. Якщо розглядати 
поширення корупції у малому та середньому бізнесі в Україні порівняно з 
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європейськими країнами, то за рівнем корумпованості бізнесу Україна посіла 
третє місце в європейському рейтингу. Ці дані оприлюднила консалтингова 
компанія Ernst&Young, провівши відповідне дослідження. 

Зокрема, 85% українських менеджерів свідчать, що в країні без хабара не 
вирішити не одну проблему, не просунути бізнес [1]. 

 
Рисунок 1 - Найбільш проблемні фактори для ведення бізнесу  [2]. 
 
Високий рівень корупції в Україні є суттєвою перешкоду для розвитку 

бізнесу (Рис.1)  надає класифікацію основних перешкод для розвитку бізнесу в 
Україні відповідно до Звіту про глобальну конкурентоспроможність. У графіку 1 
використовуються дані 2013 року, відповідно до яких корупція була другою 
найбільш важливою перешкодою для економічного зростання. Проблема корупції 
стала ще більш серйозною в останні кілька років: дані за 2016 -2017р. вказують на 
корупцію як на найбільш проблематичний фактор для ведення бізнесу (графік 2). 
Також цікаво відзначити зростання стурбованості проблемами, пов'язаними з 
політикою і нестабільністю уряду. 

У своїй діяльності підприємці постійно стикаються з тими чи іншими 
перешкодами, створюваними органами влади на регіональному та 
муніципальному рівнях, що ускладнює створення нових фірм, заважає їм 
виходити на ринок і успішно розвиватися. Підприємці, вступаючи у взаємодію з 
державними органами і структурами, часто змушені використовувати корупційні 
механізми для спрощення адміністративних зв'язків, скорочення бюрократичних 
бар'єрів. 

Якщо розглянути регіональний рейтинг корумпованості в Україні, то 
можна виділити п‘ятірку найбільш корумпованих областей. 

Протягом першого півріччя 2017 року українські правоохоронці 
зафіксували і передали на розгляд до судів 4,5 тис. справ, пов'язаних з 
корупційними злочинами та порушеннями. Приблизно половину з них судді 
встигли розглянути. 

На п‘ятому місці за рівнем корумпованості знаходиться Харківська 
область. Правоохоронці направили до суду 123 обвинувальних актів, пов'язаних із 
корупційними злочинами. Суди розглянули тільки 65 кримінальних справ. 

Варто відзначити, що в першому півріччі в області, згідно зі статистикою, 
за корупційні злочини понесли кримінальне покарання 38 осіб, з яких 9 
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держслужбовців, 7 поліцейських, 3 військовослужбовців, 2 співробітники 
прокуратури і 4 глав селищ і посадових осіб місцевого самоврядування. 

Четверте місце дістається Херсонської області. Місцеві правоохоронці 
направили до судів 127 обвинувальних актів щодо корупціонерів. А судами 
розглянуто 35 кримінальних справ і в результаті - 16 осіб зазнали кримінальне 
покарання за корупційні злочини. 

У Херсонській області на корупції погоріло 6 депутатів і 4 поліцейських, 2 
військовослужбовців, держслужбовець і співробітник місцевого самоврядування. 

На третьому місці знаходиться Запорізька область. Правоохоронці  
задокументували і передали до судів 163 обвинувальних акти за корупційними 
кримінальними справами. Місцеві суди розглянули 50 кримінальних проваджень. 
В результаті 23 людини зазнали кримінальне покарання за корупцію. 

Так, серед них 5 держслужбовців, 5 співробітників місцевого 
самоврядування, 2 депутата, 2 військовослужбовців і один поліцейський. 

На другому місці знаходиться Дніпропетровська область. Тут на 176 
обвинувальних актів - всього 24 людини, засуджених за корупцію. При цьому 
суди розглянули 34 кримінальні провадження стосовно корупційних злочинів. 

Варто відзначити, що в Дніпропетровській області погоріли на корупції 
всього 4 військовослужбовців, 2 поліцейських, 2 податківця і 3 чиновника. 

Самим корупційним містом в країні виявився Київ. Тут в місцевих судах 
нараховується 341 обвинувальних акти щодо осіб, які вчинили корупційне злочин. 
Також місцеві суди розглянули 66 кримінальних справ. Цікаво, що понесли 
кримінальне покарання за все 26 корупціонерів. З них тільки 19 держслужбовців, 
2 поліцейських і 2 податківця. 

Зауважимо, що найменше задокументовано корупційних злочинів в 
Чернігівській області. Там складено і направлено до судів 20 обвинувальних актів, 
розглянуто судами 16 кримінальних справ і засуджено 15 корупціонерів [3]. 

В цілому по Україні, протягом першого півріччя не понесли кримінальне 
покарання жоден співробітник НАБУ, НАЗК і жоден суддя. 

Менш чесними виявилися співробітники апарату суддів - попався і 
засуджений 1 людина в Черкаській області, 2 співробітника прокуратури в 
Харківській області і один співробітник СБУ в Львівській області. 

Всього ж по Україні до кримінальної відповідальності за корупцію 
притягнуто 469 осіб [4]. 

Вважаємо, що така складна та актуальна проблема як корупція має 
економічні, соціальні, політичні та культурні коріння, тому боротьба с нею має 
носити комплексний характер та одночасно охоплювати економічні, соціальні, 
політичні та культурні фактори. 

 Як свідчить міжнародна практика, ефективний контроль за подальшим 
розвитком корупції можливий лише за умов тісної співпраці представників 
силових державних органів, громадських об‘єднань й розвиненого приватного 
сектора.  

Вирішити проблему корупції в Україні за допомогою однієї лише правової 
реформи не вдасться. Поточні правові реформи можна охарактеризувати як 
нагромадження нових законів на величезну кількість невирішених економічних 
проблем. Повільний темп проведення правових реформ вимагає тривалих зусиль і 
культури чесності. За найсприятливіших умов вплив закону все одно є занадто 
слабким для того, щоб запобігти корупції, і має бути доповнене етичними 
переконаннями. У нинішній ситуації в Україні акцент на правових питаннях в 
парламенті недостатній. Громадянське суспільство, молоді професіонали, школи і 
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сім'ї повинні активно популяризувати українські цінності і відкинути культуру 
корупції. 

Для зниження рівня корупції в Україні буде потрібно зміна культури - одна 
лише правова реформа не досягне успіху. 

Поширенню корупції в економіці України сприяє той факт, що більша 
частина її населення існує в умовах обмеженості не тільки ресурсів (фінансових, 
матеріальних, інформаційних і культурних), але й доступу до мереж їх розподілу. 
Така ситуація для одних груп створює умови соціальної винятковості (за 
допомогою контролю ресурсів, тіньової приватизації, регламентації доступу до 
закритих мереж), для інших - соціального виключення (з виробництва та 
соціальної сфери, з впливу на формування влади тощо). Все це сприяє "клановій 
солідарності та лояльності, ізоляції індивідів від соціально-політичного життя 
соціуму та участі в демократичних перетвореннях. 

Тому дуже важливо, перш за все, зробити акцент на інклюзивному 
розвитку, який дасть доступ більшої частини населення до економічних ресурсів і 
робочих місць. Цей розвиток буде головним економічним  джерелом подолання 
інституційної корупції. 

Література: 1. Рейтинг корумпованості бізнесу в Україні і світі 
Ernst&Young // Електронний ресурс – [Режим доступу ]-  
http://www.ey.com/ua/uk/home 2.Укрінформ // Електронний ресурс – [Режим 
доступу ]- https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2218173-ak-ukraini-borotisa-z-
korupcieu-z-doslidzen-mvf.html 3.ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ. Стан протидії 
корупції в Україні за перше півріччя 2017 року // Електронний ресурс – [Режим 
доступу ]- 
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1626C7B41413EC2EC22581
75004D9AD4 4.368 Media // Електронний ресурс – [Режим доступу ]- 
https://368.media/2017/08/20/rejting-samyh-korrumpirovannyh-oblastej-ukrainy/ 
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Креативне управління нині вже виявило себе як реальна галузь знань. 
Більше того, воно стає загальновизнаним напрямом науки, як в теоретичному, так 
і в практичному плані. Слід зазначити, що деякі західні вчені розглядають 
креативний менеджмент у тісному взаємозв‘язку з інноваційним менеджментом, 
оскільки предметом його вивчення є джерела інновацій, методи генерування 
інноваційних ідей, загальні умови для здійснення інновацій. Такий підхід 
обґрунтовується тим, що ці два напрями мають один об‘єкт для вивчення, тільки 
підходять до нього по-різному. Інноваційний менеджмент вивчає зовнішнє 
середовище цього об‘єкта, загальні умови для його розвитку, перешкоди, які 
можуть виникнути у разі впровадження інновацій, а креативний менеджмент 
досліджує безпосередньо внутрішню компоненту, сам процес створення такого 
об‘єкта. Слід зазначити, що креативний менеджмент у буквальному сенсі 
«творчій, утворюючий» передбачає управління творчим колективом, а 
евристичний спрямований на всебічне розкриття творчих здібностей особистості 
[1]. 

Формування системи креативного менеджменту на підприємстві пов‘язано 
із такою сферою діяльності підприємства, як управління знаннями. Підходи і 
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інструменти управління знаннями дозволяють виявити вимоги до креативного 
персоналу підприємства та визначити напрями його формування. Це можливо з 
використанням компетенцій персоналу, під якими розуміється сукупність 
професійних та особистісних характеристик (якостей) працівника, які формують 
моделі його професійної поведінки, зумовлюють успішність його професійної 
діяльності та визначають конкурентоспроможність у професійному середовищі. 
До компетенцій персоналу належать знання, навички, спроможності, досвід, 
емоційні особливості і вольові установки, що визначають результати його роботи. 
У постіндустріальному суспільстві в умовах загострення конкуренції на світових 
ринках одержання нових джерел конкурентних переваг ґрунтується на 
можливостях розвитку інтелектуального капіталу та нематеріальних ресурсів 
підприємства. Тому незалежно від галузевої приналежності підприємства 
професійним стандартом розвитку персоналу стає формування особливої 
категорії співробітників — креативних працівників. В умовах підвищення рівня 
автоматизації виробництва і вдосконалення технологій, формування якісно нової 
категорії працівників створює основу для зростання продуктивності праці, а 
значить, і розширення конкурентних переваг підприємства. Нові якості 
креативних працівників не можна у готовому вигляді «придбати на ринку»; їх 
можна формувати, розвивати та ефективно використовувати завдяки реалізації 
унікальних індивідуальних спроможностей персоналу — їхніх знань, умінь і 
досвіду, особистісних властивостей, які виявляються в поведінці і ставленні до 
справи, в захопленості та інновативності. Теоретики і практики менеджменту 
персоналу в процесі накопичення досвіду 32 виміру і оцінки працівників дійшли 
висновку, що висока кваліфікація, солідний досвід і високий інтелект зовсім не є 
гарантами ефективної роботи людини, оскільки ці чинники визначають лише 
загальні професійні характеристики працівника (знання і частково навички), 
проте вони не дають можливість встановити, як ці якості знайдуть прояв у певних 
умовах, на конкретній посаді, конкретному підприємстві.  

Це призвело до виникнення концепції компетенцій персоналу, згідно з 
якою ключові якості персоналу мають відповідати вимогам працівників, 
конкретній посаді, пріоритетам розвитку підприємства. Основними якостями 
креативних працівників є високий інтелектуальний розвиток, професійна 
компетентність, різнобічна винахідливість, інноваційна активність, самостійність 
творчого пошуку. Ієрархію якостей креативних працівників подано на рис. 2. 
Наведена ієрархія якостей креативних працівників може бути орієнтиром для 
моделювання їхніх компетенцій. Не всі якості креативних працівників є однаково 
актуальними для усіх їх категорій. Тому слід перш за все визначити види 
креативних працівників підприємства та надати характеристику кожному з них: 
— керівник інноваційного підприємства; — менеджер знань; — координатор 
знань; — керівник спеціалізованого підрозділу; — менеджер проектної групи; — 
експерти (носії) знань; — генератори ідей (інноватори); — інженери знань 
(фасилітатори). Характеризуючи креативних працівників підприємства слід 
зазначити, що деякі з них можуть займати адміністративні посади (менеджер 
знань або керівник підрозділу), інші — виконувати ролі, які можуть змінюватися 
протягом часу та залежно від характеру виконуваних завдань (генератори ідей або 
експерти знань). Тому запропонована класифікація може слугувати лише 
загальним орієнтиром для визначення усіх категорій креативних працівників[2]. 

Література: 1. Сутність креативного менеджменту [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/84860/ekonomika/sutnist_kreativnogo_menedzhmentu  2. 



202 

 

Креативний менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
file:///C:/Users/User/Desktop/stvttp_2013_2_6.pdf 
 

СУЧАСНИЙ СТАН БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Викл. Устіловська А.С., студ. Андріянова О.А.  
Харківський національний університет будівництва та архітеткури  

 

Будівництво – одна з найважливіших галузей народного господарства, що 
здатна вивести країну з кризи, адже капітальне будівництво створює велику 
кількість робочих місць та використовує продукцію багатьох галузей одночасно. 

Чим сильніше кризові явища в економіці, тим повільніше надалі будівельна 
галузь виходить на свій докризовий рівень розвитку. Це обумовлено тривалістю 
циклу виробництва будівельної продукції та особливостей введення в 
експлуатацію незавершених об'єктів. 

Разом з розвитком будівельної галузі розвиваються: машинобудівна галузь, 
металургія, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна промисловість, тощо. 
Будівництво сприяє розвитку підприємств малого та середнього бізнесу більше за 
інші галузі. 

На одну гривню вкладену в будівництво житла приходиться 2,5-3 гривні 
приросту ВВП, а додаткове робоче місце у капітальному житловому будівництві 
забезпечує роботою 5-6 працівників інших галузей. 

На сьогодні актуальна проблема стану будівельної галузі в Україні. 
Зношеність основних фондів становить близько 36%. 

Попри істотну значущість, дана галузь має не великий об‘єм у структурі 
ВВП України. На початок 2016 року на долю будівельної галузі доводилося 
2,26%. Проте, це не применшує її ролі в формуванні структури та величини ВВП 
за вказаними раніше причинами. 

Основною проблемою розвитку будівельної галузі залишається збільшення 
собівартості робіт через подорожчання основних складових будівництва. Для 
підтримки рентабельності будівельні компанії змушені підвищувати вартість 
робіт і послуг, а це, у свою чергу, негативно позначається на попиті з боку 
замовників (інвесторів). Дуже важливо в найкоротші терміни створити 
сприятливий інвестиційний клімат в Україні, реальні кредитні механізми для 
стимулювання житлового та промислового будівництва, щоб підвищити 
конкурентоспроможність галузі. 

Після спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися. 
У 2016 році індекс обсягу виконаних будівельних робіт склав 117,4% 

відносно 2015 року. Вперше за 5 років цей показник мав приріст. А у 2017 році 
він збільшився ще на 23,4 % (з січня по жовтень). 

У 2016 році у столиці було виконано будівельних робіт на суму понад 16 
млрд грн. Київ став лідером, обігнавши у два рази Харківську область, що 
знаходиться на другому місці. 

За період з січня по жовтень 2017 року виконано будівельних робіт на суму 
73510,1 млн. грн., що на 39,14 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 
попереднього року. 

З початку 2017 року і до жовтня місяця обсяг будівництва житлових 
будинків зріс на 27,21%, а виконаних будівельних робіт в сегменті нежитлового 
будівництва України стало більше на 44,84 % в порівнянні з 2016 роком. 
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Будівельний ринок в гривневому еквіваленті з урахуванням інфляції 
продовжує нарощувати темпи зростання. 

У 2017 році зростання собівартості будівництва сповільнилося. Інфляція цін 
на будівельно-монтажні роботи з початку року перебуває на рівні нижче, ніж в 
середньому за той же період у 2012-2016 роках. За останні 5 років ціни на 
будівельно-монтажні роботи виросли в 2,3 рази, а курс гривні до долара США 
виріс в 3,3 рази. 

Отже, істотне зростання показників будівельного ринку дозволяє вважати, 
що галузь пережила кризовий період і починається її стійкий розвиток. Але щоб 
відродити будівництво як потужний важіль економіки країни, необхідно 
розглядати його як систему, а не тільки як галузь і виробничі процеси на 
будівельному майданчику. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 

 
Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., викл. Устіловська А.С.,  

 студ. Бєліченко А.О. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

Актуальність даної теми полягає у тому, що в наш час дуже багато змін 
відбувається на підприємствах. Велика кількість факторів впливає на 
підприємство змушуючи його швидко реагувати на зміни, що впливають на його 
організацію.  

Організаційно-економічні зміни на підприємстві бувають заплановані, а 
також не заплановані. Управління змінами – це означає рухатися від проблемного 
стану до стану вирішення проблем. Підприємство не може існувати без змін в 
організаційній, виробничій, фінансовій та інших структурах. Тому для 
збереження конкурентних позицій на ринку та свого лідерського статусу будь-яка 
організація повинна змінюватись та пристосовуватись до умов середовища в 
якому існує. 

Під організаційно-економічними змінами слід розуміти процес 
трансформації методів та способів здійснення будь-якої діяльності підприємства з 
метою оптимізації його економічної системи для досягнення максимального 
економічного ефекту. 

Основні фактори, що впливають на організаційно-економічні зміни на 
підприємстві: 

 Прийняття законів; 
 Розробка та впровадження НТП; 
 Зниження продуктивності організації; 
 Організаційно-економічна криза. 
Поміж факторів, які стимулюють зміни є фактори, які перешкоджають 

впровадженню змін, а саме: 
 Протиріччя в цілях; 
 Побоювання змін; 
 Невдачі у впровадженні змін; 
 Бюрократична жорстокість структури; 
 Застарілі концепції або не визначеність управлінського стилю 

керівництва. 
Для організаційно-економічних змін на підприємстві, потрібно 

визначитись з етапами. Зміни не можуть проводитись моментально, без аналізу та 
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попередньої роботи фахівців різного профілю. Програма повинна передбачати 
цілий ряд етапів, до якої входить: підготовка, збір інформації, визначення 
напрямів роботи та їх наслідки, організаційно-економічне проектування та 
останнє – це реалізація підготовлених змін. 

Отже, на сьогоднішній день підприємства повинні бути готові до різних 
змін. Зміни потрібно сприймати та підлаштовуватись до них, щоб буду 
конкурентоспроможними. Ефективне управління змінами є досить важким 
елементом. Необхідно зосереджуватися на факторах, які спричиняють зміни, 
гальмують зміни; зосередитись на їх впровадженні, розробці методів  подолання 
змін та дослідженні. 

Література:  1. Баєва О. В. Основи менеджменту: Практикум/ О. В. Баєва, 
Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 
522 с. 2. Галицький В.П Забезпечення ефективної діяльності організації. К., 2002. 
3. Бажин І.І. Управління змінами – Харків: Консум. 2006 - 384с. 

 
СПІВВІДНОШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА 

ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ В УКРАЇНІ 

 
Викл. Устіловська А.С., студ. Коваленко Ю. І.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури  
 

Для України регулювання доходів населення є надзвичайно актуальним 
питанням, оскільки в умовах нестабільності економічного розвитку 
спостерігається гостра суперечність між обмеженістю ресурсів для реалізації 
соціальних програм та зростаючими вимогами до кінцевого сукупного попиту як 
одного з головних чинників економічного зростання. Високий рівень бідності 
працюючого населення та відсутність середнього класу в Україні через 
невідповідність середньостатистичних даних реаліям проживання звичайного 
українця та їх неможливість забезпечити умови для життя та розвитку населення 
країни обумовлюють необхідність комплексного реформування механізму 
формування доходів населення. 

Метою статті є порівняльний аналіз розмірів мінімальної заробітної плати 
та прожиткового мінімуму і розробка пропозицій з підвищення рівня добробуту 
населення України. 

Доходи населення — як їх загальний обсяг, так і рівень — являють собою 
вихідний пункт для оцінювання й прогнозування процесу відтворення 
національного продукту, а отже, національного доходу та національного багатства 
країни. 

Загалом, доходи повинні забезпечувати належну якість та рівень життя 
населення, його стабільне відтворення. 

Мінімальна заробітна плата (МЗП)- це законодавчо встановлений розмір 
заробітної платні за просту, некваліфіковану працю, нижче від якого не може 
здійснюватися оплата за виконану працівником місячну або погодинну норму 
праці. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, 
обов‘язковою для підприємств усіх форм власності й господарювання. 

Основна мета законодавчого встановлення мінімальної заробітної плати – 
боротьба з бідністю, причому введення й підвищення рівня мінімальної заробітної 
плати є більш продуктивним методом боротьби з бідністю, аніж різнопланові 
форми соціального забезпечення. 

Зазвичай, мінімальну заробітну плату встановлюють таким чином, щоб 
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вона не була меншою, ніж прожитковий мінімум, адже будь-яка людина, будучи 
зайнятою працею, має забезпечувати відновлення власних життєвих сил 

Розміри мінімальної заробітної плати на 2018 рік затверджені Законом 
України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 15.09.2017 р. № 7000-
VIII. З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшиться на 523 
грн, або на 16,3%, і становитиме 3 723 грн. 

Згідно з документом (Державним бюджетом), прожитковий мінімум на 
одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме 1 700, з 1 
липня - 1 777 грн, з 1 грудня - 1 853 грн. 

Не зважаючи на щорічне підвищення розміру мінімальної заробітної плати 
в Україні, він не встигає за загальною динамікою зарплати. При цьому відсоткове 
відношення мінімальної зарплати до середньої не дотягує до рекомендованого 
МОП і Світовим банком у діапазоні 50–60% та протягом останніх років має 
тенденцію до зниження. 

Отже, як і раніше, мінімальна заробітна плата не виступає у ролі 
соціального стандарту оплати праці, а залишається технічним нормативом для 
розрахунку зарплати у бюджетній сфері відповідно до можливостей видаткової 
частини бюджету. Відповідно, це додатково обмежує підвищення МЗП 
синхронним зростанням тарифних ставок для працівників бюджетної сфери, що 
надміру обтяжливо для бюджету. Мінімальна заробітна плата повинна 
перевищувати прожитковий мінімум, щонайменш з коефіцієнтом 1,2-1,5 з метою 
охоплення об‘єму ресурсів, необхідних для відтворення робочої сили робітника та 
його родини. 

 
СТАДІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Викл. Устіловська А.С., студ. Щербаков Г.К. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Управління персоналом повинно повністю узгоджуватись із концепцією 

розвитку організації і передбачає такі стадії управління персоналом: формування, 
використання та стабілізацію. Формування персоналу охоплює прогнозування 
структури персоналу, визначення потреб в кадрах, планування, залучення та 
розміщення персоналу. Використання персоналу включає професійно-
кваліфікаційне та посадове просування працівників, поліпшення морально- 
психологічного клімату, забезпечення робочих місць. Стабілізація персоналу 
забезпечується врахуванням кваліфікації та персональних навичок з формування 
банку даних, оцінюванням результатів праці для виявлення потенціалу кожного 
працівника, навчанням, підвищенням кваліфікації [1, c. 63]. 

Формування персоналу. Прогнозування це початкова стадія планування 
персоналу, яка базується на даних кількості існуючих працівників на підприємстві 
та запланованих робочих місцях на наступний період, для досягнення 
поставлених цілей організації та заміщення вакантних посад.  

Відповідно до законодавства підприємство самостійно визначає загальну 
чисельність працівників, їхній професійний і кваліфікаційний 1 склад, затверджує 
штатний розклад, тобто формує трудовий колектив, . здатний у ринкових умовах 
досягати високих кінцевих результатів. Усі планово-економічні розрахунки по 
чисельності і складу кадрів проводяться в середньорічних показниках. 
Планування чисельності працівників підприємств пов'язано з показником 
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використання робочого часу упродовж року, вимірюваним у людино-годинах і 
людино-днях. 

Методи планування чисельності працюючих пов'язані з безпосереднім 
використанням показників обсягу продукції і продуктивності праці. Планова 
чисельність працюючих може бути встановлена: - прямим розрахунком як 
відношення планового обсягу продукції до планової величини продуктивності 
праці; - індексним методом. Спочатку встановлюється індекс планової зміни ( 
зростання чи зменшення) чисельності працюючих, що обчислюється як 
відношення темпу зростання планового обсягу продукції до темпу планового 
зростання продуктивності праці. З урахуванням цього індексу і базисної 
чисельності визначається кількість працюючих; - шляхом розрахунку в плані 
можливого зростання продуктивності праці під впливом різних факторів.  

На практиці застосуються такі основні методи визначення необхідної 
кількості робітників: основі трудомісткості виробничої програми; за нормами 
виробітку за одиницю часу, за нормами обслуговування і нормативами 
чисельності та ін. [2, c. 89]. 

Процес залучення персоналу включає в себе 
- аналіз змісту роботи стосовно обраної вакантної посади; 
- визначення вимог до кандидатів на вакантну посаду; 
- прийняття рішення керівництвом щодо мотивації та перспективи 

кар‘єрного зростання; 
- вибір джерел залучення персоналу → здійснення практичних дій щодо 

залучення персоналу. 
Розміщення працівників полягає у раціональному розподілі складу 

персоналу по структурних підрозділах організації. При цьому слід дотримуватися 
таких принципів: відповідність, перспективність і змінність. Принцип 
відповідності означає відповідність моральних та ділових якостей претендентів 
вимогам посади. При застосуванні принципу перспективності слід враховувати 
декілька умов, а саме: встановлення вікового цензу для різних категорій посад, 
визначення терміну періоду роботи на одній посаді, на одному місці та на одній 
ділянці, можливість зміни професії або спеціальності, організація систематичного 
підвищення кваліфікації, стан здоров'я . 

Використання персоналу – комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 
умов для найбільш ефективної реалізації творчого та фізичного трудового 
потенціалу працівників. 

Використання персоналу повинно відповідати цілям організації, не 
принижувати інтереси особистості і забезпечувати суворе дотримання 
законодавства про працю в процесі цієї роботи. 

Основні принципи раціонального використання персоналу вимагають: 
- забезпечення раціональної зайнятості працівників 
- забезпечення стабільного та рівномірного завантаження працівників 

протягом робочого періоду (дня, тижня, місяця, року) 
- забезпечення відповідності трудового потенціалу працівника, його 

кваліфікації, психофізіологічних даних вимогам робочих місць, виробництва у 
цілому 

- періодичного переходу працівника з одного робочого місця на інше 
- забезпечення максимальної можливості виконання на робочому місці 

різноманітних операцій, здійснення яких включало би роботу різних груп м'язів і 
забезпечувало б чередування навантажень на різні частини тіла та органи почуттів 
людини 
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Відповідно до цих принципів існують такі напрями раціонального 
використання персоналу [3]. 

У системі управління персоналом особливу роль відіграє набір, підготовка 
і перепідготовка кадрів. Набір необхідних підприємству категорій працівників 
здійснюється за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел. 

Зовнішніми джерелами набору персоналу підприємства є: o регіональні 
біржі праці; o кадрові агенції і бюро з працевлаштування; o угоди з навчальними 
закладами різних рівнів щодо підготовки необхідних підприємству фахівців; o 
залучення працівників через оголошення у пресі, на телебаченні і радіо.  

Відбір кадрів підприємством здійснюється у кілька етапів, наприклад, 
попередній відбір, анкетування, тестування, особиста співбесіда, перевірка 
інформації про кваліфікацію, рішення про прийняття на роботу, рішення про 
розмір оплати праці та інші види мотивації.  

Зовнішні джерела відбору персоналу не завжди є ефективними, оскільки на 
підприємство приходять люди, не обізнані щодо питань специфіки виробництва. 
Це призводить до додаткових витрат часу, зусиль, коштів для «доведення» 
працівника до необхідного рівня кваліфікації. У такому випадку доцільно 
використовувати внутрішні джерела набору персоналу, основними з яких є:  

 просування по службі своїх працівників, які мають достатній досвід 
роботи;  

 перепідготовка своїх працівників;  
 підготовка працівників робітничих спеціальностей через систему 

внутрішньозаводського навчання, стажування;  
 інформування колективу працівників щодо наявних на підприємстві 

вакансій, вимог до претендентів на них та ін.  
Підприємство самостійно визначає свою кадрову політику, в тому числі 

процедуру відбору кадрів за рахунок різних джерел [4, с. 139-140]. 
 Література: 1. Городецька Л.О. Економіка праці та соціально-трудові 
відносини. Навч. посібник / Л.О. Городецька – К.: Видавництво Національного 
авіаційного університету «НАУ – друк». 2010. – 400 с. 2. Єсінова Н.І. Економіка 
праці та соціально-трудові відносини. Навч.-метод. посібник / Н.І. Єсінова – Х.: 
ХДУХТ, 2017. – 189 с. 3. Розміщення та використання персоналом [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://studopedia.com.ua/1_127388_vikoristannya-
personalu-v-organizatsii.html. 4.Бойчик І.М. Економіка підприємства. Підручник / 
І.М. Бойчик. – Кондор - Видавництво, 2016. – 378 с.  
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До основних інструментів управління персоналом відносять процес 

мотивації, аутсортингу, систему корпоративної культури. Кожен з цих засобів 
управління кадрами займає своє місце у загальній системі управління та 
ефективно впливають на неї [1]. 

Мотивація персоналу є основою і кінцевою мірою успіху як організації в 
цілому, так і системи якості. Щоб досягти успіху, мотивація персоналу повинна 
застосовуватися на всіх рівнях управління організацією і впливати на всі види 
організаційних одиниць: кожного співробітника, локальні колективи окремих 
підрозділів і колектив всієї організації [2]. 

http://studopedia.com.ua/1_127388_vikoristannya-personalu-v-organizatsii.html
http://studopedia.com.ua/1_127388_vikoristannya-personalu-v-organizatsii.html
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Корпоративна культура – це система колективно поділених цінностей, 
переконань, традицій і норм поведінки працівників. Вона виражається в 
символічних засобах духовного й матеріального оточення людей, що працюють у 
даній організації [1]. 

Аутсорсинг – купівля не праці певного спеціаліста, а послуги, що 
необхідна компанії в конкретний період часу. Аутсорсинг включає в себе: 
аутстафінг, лізинг персоналу та temporary staffing (тимчасовий найм).  

Аутстафінг (виведення персоналу за штат) – аутсорсингова компанія 
приймає у свій штат вже працюючого в клієнтській компанії спеціаліста. При 
цьому відповідальність несуть обидві сторони, а формальну роботу (оформлення 
трудової книжки, відрахування податків і т.д.) бере на себе аутсорсингова 
компанія. 

Лізинг персоналу – оренда персоналу на довгостроковій основі. Компанія-
наймач оплачує тільки послуги агентства-лізингодавця, не пов'язуючи себе зі 
співробітником юридичними відносинами. Спеціаліст знаходяться в штаті 
компанії-лізингодавця. 

Temporary staffing – набір персоналу на короткостроковий період (зазвичай 
до 3-х місяців). Рекрутингове агентство підбирає спеціалістів і відповідає за них. 
Найчастіше дана послуга затребувана при проведенні маркетингових заходів або 
виконання невеликих проектів [3]. 

Література: 1. Інструменти управління персоналом [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://dimitry15dd.blogspot.com/2016/11/blog-post_72.html 
2.Устіловська А.С. Мотивація персоналу, як один з основних інструментів 
успішного управління персоналом / А.С. Устіловська // Молодий вчений – 2017. – 
№ 4.4 (44.4). 3. Самолюк Н.М. Аутсорсинг персоналу – новітній інструмент 
оптимізації витрат підприємств / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик // Соціально-трудові 
відносини: теорія та практика. – 2014. – № 2. С. 117-123.  
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Під принципами управління людськими ресурсами органу державної влади 
розуміємо, по-перше, систему базових положень, основоположних ідей, правил, 
відповідно до яких здійснюється адміністративно-службова діяльність державних 
службовців; по-друге, загальні вимоги, що висуваються до змісту, організації, 
критеріїв управління персоналом. Загальноприйнятою є класифікація, згідно з 
якою принципи поділяються на загальні та часткові. Причому серед загальних 
принципів управління персоналом доцільно виділити такі: 1) принцип розподілу 
праці, сутність якого полягає в управлінні спеціалізацією персоналу, який має 
діяти як злагоджений, чіткий механізм щодо забезпечення та виконання 
повноважень районної державної адміністрації. При цьому керівник зобов‘язаний 
брати до уваги різнорівневість професійної підготовки та спеціалізації підлеглих 
державних службовців; 2) принцип дотримання дисципліни, покликаний 
забезпечувати організованість та порядок функціонування органу державної 
влади, заснований на усвідомленні державними службовцями важливості, 
суспільної значущості виконуваного ними службового обов‘язку щодо здійснення 
посередництва між державою та громадянами, що досягається в результаті 
застосування системи заходів та санкцій організаційно-виховного характеру. Саме 

http://dimitry15dd.blogspot.com/2016/11/blog-post_72.html
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тому керівник зобов‘язаний звертати увагу на трудову, службову, особисту 
дисципліну та самодисципліну підлеглих співробітників; 3) принцип 
професіоналізму та компетентності, суттю якого є органічне поєднання 
професіоналізму та компетентності як необхідної умови досягнення персоналом 
високого рівня якості службової діяльності, результативності й дієвості 
виконуваних ним функцій. У зв‘язку з цим необхідно чітко розмежовувати ці два 
взаємодоповнюваних поняття, оскільки: професіоналізм – це інтегральна 
характеристика індивідуальних, особистісних та суб‘єктно-діяльнісних 
властивостей як цілісного утворення, що дають можливість персоналу 
максимально успішно вирішувати поставлені перед ним завдання; компетентність 
– це найвища форма прояву професіоналізму, яка відтворюється лише за умови 
відповідності структури професійного досвіду персоналу структурі завдань та 
функцій, які він повинен виконувати у професійній діяльності. Недотримання цієї 
умови призводить до того, що притаманні персоналу властивості 4 не дозволяють 
йому діяти професійно, самостійно, творчо й відповідально проявляти весь свій 
особистісний потенціал; 4) принцип узгодженості особистих та суспільних 
інтересів, спрямований на максимально повне поєднання й узгодження інтересів 
службової діяльності, а отже, державної служби, та інтересів державних 
службовців. Оскільки для держслужбовців загальний інтерес є інтересом 
державним, необхідно формувати у них чітке й непохитне розуміння цього 
інтересу, почуття відповідальності за загальнодержавні справи, почуття 
відданості своєму колективу та гордості за належність до корпусу державних 
службовців як посередників між Українською державою та громадянами; 5) 
принцип справедливості та рівності. Зазначимо, що рівність доцільно розуміти як 
рівність прав та обов‘язків осіб, які перебувають на одному щаблі службової 
драбини. Справедливість розуміється, по-перше, як дотримання цих прав та 
обов‘язків, по-друге, застосування системи переваг для тих державних 
службовців, які найефективніше реалізують свій особистісний, творчий, 
професійний потенціал у процесі служіння державі й громаді на державній 
службі. Очевидно, що саме таке розуміння цих термінів свідчить про 
безпосередню належність цього принципу до мотивування співробітників на 
добросовісне виконання адміністративно-службових обов‘язків; 6) принцип 
стійкості складу персоналу. Діяльність керівника органу державної влади як 
суб‘єкта управління має спрямовуватися на: збереження професійного ядра 
колективу професіоналів, розвиток його здатності до оновлення форм і методів 
роботи в повній відповідності з викликами сьогодення, боротьбу з високою 
плинністю кадрів, необґрунтованою змінюваністю спеціалістів та керівників, 
протидію розпаду колективу професіоналів у різноманітних ланках управлінської 
ієрархії тощо; 7) принцип єдності персоналу, що вимагає від суб‘єкта управління 
обов‘язкового дотримання низки правил, а саме: а) постійного координування 
зусиль підлеглих службовців; б) об‘єктивного стимулювання ефективності й 
результативності їхньої службової діяльності; в) максимального використання 
потенціальних особистісних здібностей усіх співробітників; г) об‘єктивного 
визнання і, як наслідок, справедливої винагороди заслуг кожного підлеглого 
службовця; 8) принцип адаптації до мінливості й непередбачуваності умов 
діяльності. Вважаємо, що набуття цим принципом пріоритетної значущості 
пов‘язане з вирішенням органами державної влади нових завдань у сучасних 
умовах, які вимагають від державних службовців інтенсифікації роботи, 
безперервного збільшення знань, переоцінки накопиченого досвіду, подолання 
усталених стереотипів, активізації процесів самовдосконалення та самореалізації 
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у процесі службової діяльності тощо. При цьому керівник зобов‘язаний долати 
опір консервативної частини персоналу, спираючись на новаторські сили в 
колективі та посилюючи його впевненість у можливості успішного виконання 
нових, неординарних завдань; 9) принцип ефективності роботи персоналу, 
пов'язаний із зіставленням затрат та конкретних результатів діяльності персоналу, 
що має спрямовуватися керівником на результативне використання технологій 
професійної діяльності, економію виділених засобів, підвищення ефективності 
службових заходів, зорієнтованих на забезпечення максимально якісного 
виконання повноважень державної адміністрації. Часткові принципи управління 
персоналом державної адміністрації також заслуговують на постійну увагу 
керівників. Серед них доцільно відзначити такі: 1) принцип підбору кадрів на 
державну службу відповідно до їх професійно - особистісних, морально-етичних, 
ділових рис, які мають повністю відповідати вимогам займаної ними посади; 5 2) 
принцип планування у використанні кадрових ресурсів як найціннішого ресурсу 
будь-якого органу влади. Саме тому керівник зобов‘язаний застосовувати 
плановий підхід, стратегію й тактику використання персоналу з максимальною 
ефективністю для організації; 3) принцип ротації кадрів, спрямований на 
забезпечення: наступності в діяльності державних службовців, ―інституційної 
пам‘яті‖ державної адміністрації, своєчасного оновлення кадрового потенціалу, 
залучення нових сил, підтримки кваліфікації персоналу на рівні сучасних вимог; 
4) принцип стимулювання максимально ефективної та результативної діяльності 
держслужбовців. Причому важливим завданням для керівника є надання 
об‘єктивної вмотивованої переваги добросовісним, творчим, активним 
співробітникам; 5) принцип виховання, пов'язаний із формуванням у державних 
службовців відданості конституційному ладу, поваги до законів Української 
держави, відповідальності за виконання службового обов‘язку, гордості за 
належність до корпусу державних службовців як колективу творчих 
особистостей-однодумців. 

Література: 1. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та 
допов. станом на 25 груд. 2009 р. : офіц. текст. – К. : Паливода А.В., 2009. – 48 с. 
2. Принципи управління персоналом [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10plasov.pdf 

  
КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Викл. Устіловська А.С., студ. Федоріщева А.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
До однієї з найважливіших завдань системи управління персоналом 

належить забезпечення злагодженої роботи всіх категорій працівників, складових 
персонал підприємства (організації). 

Для упорядкування процесів, пов'язаних з різними категоріями персоналу, 
як особливого інструменту управління застосовується класифікація персоналу. 

У широкому сенсі класифікація персоналу організації це поділ всіх 
співробітників організації на групи за різними ознаками для оптимізації процесів 
управління персоналом. Так, персонал роздрібного магазину в залежності від його 
участі в торгово-технологічному процесі прийнято поділяти на основних та 
допоміжних працівників. Основні працівники займаються реалізацією споживчих 
товарів. До них відносяться працівники торгового залу: продавці, касири, 
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адміністратори тощо, виконують комерційну функцію. Допоміжні працівники - це 
фасувальники, вантажники, прибиральники тощо Їх діяльність пов'язана з 
продовженням процесу виробництва у сфері обігу. Одне з головних завдань 
кадрового менеджменту - забезпечення координації зусиль основних і 
допоміжних працівників і напрямок цих зусиллі на досягнення цілей торгового 
підприємства. 

У вузькому сенсі це групування персоналу підприємства для організації 
обліку праці, виробітку і заробітної плати, складання звітності і контролю за 
фондом заробітної плати і виплатами соціального характеру. 

Оптимальна розстановка кадрів на кожному підприємстві 
визначається професійно-кваліфікаційною структурою персоналу, яка об'єднує 
три тісно пов'язані між собою поняття: 

o професійна структура робочої сили, тобто співвідношення представників 
різних професійних груп; 

o кваліфікаційна структура, тобто співвідношення працівників різних 
рівнів кваліфікації; 

o утримання кваліфікації, тобто набір потрібних для виконання певної 
роботи знань, умінь, навичок, досвіду та інших компонентів. 

Згідно з офіційною статистикою Міжнародної організації праці (МОП) 
основна форма класифікації професійно-кваліфікаційної структури персоналу - 
поділ зайнятих на три укрупнені групи: 

o "білі комірці", тобто зосереджені переважно на нефизическом працю 
(інженерно-технічний персонал і конторські службовці); 

o "сині комірці", тобто робітники різних професій і рівнів кваліфікації 
(переважно зайняті фізичною працею); 

o "сірі комірці", або працівники обслуговування, (кухарі, офіціанти, 
медичний персонал, поліцейські, пожежники, працівників домашнього 
господарства - прислуга, прибиральники тощо). 

Що стосується праці управлінського апарату, він також має кілька рівнів. 
На підприємствах індустріально розвинених країн прийнята наступна 
класифікація: 

o Top management тобто вища ланка управління (президент/генеральний 
директор та інші члени правління); 

o Middle management - середня ланка управління (керівники управлінь і 
самостійних відділів); 

o Loxcer management - нижчі ланки управління (керівники підвідділів, 
цехових бюро, керівники груп, майстри, бригадири). 

Література: 1. Інструменти управління персоналом [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
https://studme.com.ua/121910109944/menedzhment/klassifikatsiya_personala_kak_inst
rument_upravleniya_organizatsii.htm 

 
КРЕАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

 

Студ. Фанаскова А.В., науковий керівник: Топоркова Г.М. 
Державний вищий навчальний заклад 

«Харківський коледж текстилю та дизайну» 

 

Креативність розуміють як реалізацію творчої думки в традиційних сферах 
життєдіяльності, але нетрадиційними способами і в незвичайній формі. Секрет 
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креативності полягає в самій методології творчості – діяльності, яка створює 
якісно нове, що відрізняється неповторністю та оригінальністю. Якщо людина 
створить щось нове, що виходить за рамки традиційного суспільного сприйняття, 
то це не буде сприйнято відразу. Необхідно подолати утилітарність – процес 
створення матеріальних та інтелектуальних цінностей відповідно до наявних 
технологій, усталених норм або наявних принципів. Людству знадобиться час, аби 
зрозуміти й оцінити подібний інтелектуальний прорив, наукове відкриття, 
інноваційне досягнення. Але сам результат креативу, який стає зрозумілим, 
традиційним, оцінюється легко та швидко.  

Отже, креатив – це певний конфлікт, спалах променистого мислення. Тому 
можна визначити інноваційну креативність як здатність особи долати 
утилітарність традиційних способів виробництва, соціального сприйняття 
свідомості, загальної поведінки з метою створення нових соціально важливих 
цінностей. 

Креативне підприємство-нове поняття в українській мові до цього були 
креативні картини, вишивки, скульптури ,креативні пісні, казки, музика. 

Термін «креатив» у визначені ЮНЕСКО застосовується як створення, 
виробництво. Креативне підприємство може це називатися і як «галузями 
майбутнього». 

Галузі мають багато різних та різноманітних можливостей як заробляти 
гроші. Креативні індустрії засновані на пріоритеті малих підприємств, що 
виробляють творчі продукти та послуги. 

В наш час щоб здивувати та виходити на ринок потрібно постійно 
створювати і впроваджувати різного роду інновації, що забезпечують їх 
ефективну діяльність в ринковій економіці. 

У західному менеджменту формують нові ідеї і називають це »креативний 
менеджмент». Тема креативного менеджменту дуже актуальна у сучасній Україні. 
Успішний креативний менеджмент дає можливість підприємству сформувати 
позитивний імідж, підвищити конкурентоспроможність, ефективніше 
використовувати обмежені ресурси, збільшити Термін креативність означає 
створення чогось незвичайного ,нового. неочікуваного. Метою креативного 
менеджменту є пошук нових ідей для досягнення успіху в країні в організаціях 
різних областях. Креативний менеджмент спрямований на розвиток творчих 
здібностей всіх людей . Якщо раніше вона була тільки в мистецтві то сьогодні є і 
в науці і в економіці. 

Креативний менеджмент тісно пов‘язаний з розвитком таких напрямків 
менеджменту, як управління персоналом, стратегічний менеджмент, інноваційний 
менеджмент, з «само менеджментом», організаційної культурою підприємства, 
маркетингом. 

В даний час креативність э дуже важливим моментом, тому що люди  
кожного дня хочуть щось нове, незвичайне. 

Актуальність статті  полягає у тому, щоб розвивати у підприємства 
творчий розвиток працівників. Майбутнє підприємств ,організацій залежить від 
можливостей реалізацій та формування нових креативних ідей. Основним 
завданням є забезпечення конкретності, а причина технологічне старіння: 
комп‘ютерів та програм. 

Поява міст це дуже великий феномен потужної цивілізації. 
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Кожне місто – це спосіб жити разом, адже місто вимагало навичок 
уживатися великими групами на обмеженій території, часто – з вкрай 
обмеженими ресурсами. Відтак міста стали ареною, на якій виробляються правила 
гри певних суспільств. Це був болісний, драматичний і нелінійний процес. Міста 
ставали символами влади, але вони ж і просякнуті боротьбою за свободу. 

Культурний капітал – цінності, творчі практики, що змінюють моделі 
поведінки і дають змогу переосмислювати і дизайнувати життєвий досвід. 
Наприклад, до таких практик належать читання, відвідання музеїв, концертів, 
вистав, участь у фестивалях, майстер-класах та інших інтерактивних подіях. Цей 
вид капіталу також визначає, яким чином у суспільстві відбувається обіг решти 
капіталів, адже йдеться про систему неформальних правил, які переважно є 
сильнішими за формальне законодавство. 

Соціальний капітал – довіра, соціальна участь. Проявляється через 
залучення містян до розв‘язання проблем міста та доброчинність. 

Інфраструктурний капітал описує сукупність умов, в яких розгоратається 
креативний потенціал. Це механізм, що уможливлює процес обігу і конвертації 
капіталів. Ключовими тут є такі показники, як: законодавча система, індекс 
сприйняття корупції, толерантність і свобода самовираження, наявність і якість 
публічного простору, заклади культури і освіти (взяті передусім як приміщення і 
матеріально-технічна база), фінансова інфраструктура. 

Вплив креативності на економіку міста визначається за таким 
показниками, як: створення нових робочих місць, спроможність залучати 
інвестиції та ефективно використовувати їх, створенням ланцюжків доданої 
вартості, в якому поєднуються представники «традиційних» і креативних 
індустрій (наприклад, перевізники, які обслуговують відвідувачів музеїв чи 
фестивалів). Опосередкованим і важливим показником також є опосередкований 
внесок в економіку міста шляхом сплачених податків та зборів, інвестицій в 
інфраструктурний капітал, та сукупний обсяг регіонального валового продукту. 

Отже, творча особистість – це не тільки художник, письменник або 
музикант, а людина, яка свідомо може творчо підійти до вирішення поставленого 
завдання. В умовах зовнішнього середовища, які швидко змінюються, саме такий 
підхід може стати умовою успіху організації. 

Під час розгляду суб'єктів управління, працівників підприємства та його 
керівників, слід акцентувати увагу на проблемі розвитку і використання їхнього 
творчого потенціалу в процесі розробки та ухваленні управлінських рішень, на 
завданнях підвищення кваліфікації співробітників.  

Під час впровадження в процес управління сучасних методів креативного 
менеджменту приділяється увага всім його компонентам: економічним, 
адміністративним, морально-психологічним. 

Важливим моментом є створення творчої атмосфери в колективі, 
акумулювання креативних ідей, стимулювання розвитку процесу самореалізації і 
самовдосконалення співробітників,  їхнього особистого та колективного творчого 
розвитку, узгодження внутрішніх інтересів співробітників із завданнями 
підприємства. 

 
 

 



214 

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИКИ АТП 

 

Канд. екон. наук, доц. Федотова І.В., студ. Комихова Я.Д.  
Харківській національний автомобільно-дорожній університет 

 
Маркетинг-логістика – це діяльність фірми, направлена на задоволення 

потреб споживача найбільш ефективним способом з одночасною реалізацією 
власних економічних інтересів, шляхом балансування між потребами ринку та 
можливостями фірми, між рівнем якості та витратами, управляючи відповідними 
матеріальними, технічними, інформаційними та фінансовими ресурсами. 
Побудова системи маркетинг-логістики АТП передбачає виділення у її складі 
десяти узагальнених функціональних підсистем (УФПС): збору і аналізу 
інформації, ціноутворення, процесу надання послуги, якості послуги, 
складування, матеріально-технічного забезпечення, управління персоналом, 
розподілу, фізичного оточення, просування [1-3]. Тобто, логічно виникає питання 
стосовно оптимальних способів організації вищеназваних підсистем маркетинг-
логістики в АТП. 

В науці цьому питанню не приділялося до цих пір особливого питання, 
оскільки маркетинг-логістика – відносно новий напрямок, який навіть часто у 
вчених колах піддається сумнівам та критиці. Тому пропонується піти шляхом 
адаптації існуючого універсального методу для вирішення цієї задачі. Мова 
йдеться про методи морфологічного аналізу та синтезу.  

Методи комбінаторно-морфологічного аналізу і синтезу призначені для 
пошуку нових рішень на основі поділу розглянутої системи на підсистеми і 
елементи, формування підмножин альтернативних варіантів реалізації кожної 
підсистеми, комбінування різних варіантів вирішення системи з альтернативних 
варіантів реалізації підсистем, вибору найкращих варіантів вирішення системи. 
Що безпосередньо стосується для вирішення завдання організації системи 
маркетинг-логістики. Функціональні підсистеми якої мають безліч 
альтернативних варіантів організації. Метод передбачає побудову морфологічних 
таблиць, приклад наведений у табл.1. [4]. 

У першу колонку записуються назви усіх вищеназваних підсистем 
маркетинг-логістики АТП. А графу «альтернативи» записуються варіанти 
організації роботи окремої підсистеми (наприклад, по УФПС «складське 
господарство»: максимальний аутсорсинг, самостійне управління і т.д.), 
альтернатив може бути безліч. У графу «найменування критерію» записуються 
параметри, яким повинна відповідати підсистема (своєчасність, мінімальні 
витрати і т.д.), параметри підбираються під кожну підсистему окремо. Далі 
визначається вага кожного критерію експертним методом. Структура ієрархії 
критеріїв відображає, як пов‘язані маж собою альтернативи з критеріями. Не 
кожна альтернатива може бути безпосередньо пов‘язана з кожним критерієм. 
Наприклад, якщо по підсистемі ціноутворення розглядати альтернативу стратегії 
росту проникаючої ціни і при цьому підібрати критерій по цій же підсистемі 
«максимізація цінової толерантності», то зрозуміло, що альтернатива не буде 
відповідати цьому критерію, що в результаті зменшить її  інтегральну оцінку.  

Після побудови морфологічної таблиці, внесення в неї вищеописаних 
даних за допомогою методу аналізу ієрархій оцінюються спочатку попарно між 
собою головні критерії, а потім оцінюються попарно альтернативи відносно 
кожного критерію окремо, після чого визначається інтегрована оцінка кожної 
альтернативи. Це робиться по кожній підсистемі. Далі методом деревовидного 
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синтезу  комбінуються між собою варіанти організації підсистем маркетинг-
логістики АТП і визначається найкращий з них шляхом сумування інтегрованих 
оцінок. 

 
Таблиця 1 - Морфологічна таблиця системи маркетинг-логістики АТП 

Узагальнена 
функціональна 
підсистема 

Альтернатива Аij і 
вектор пріоритетів Wki 

Вага 
критерію 

Найменування 
критерію  

Структура 
ієрархії 
критеріїв 

УФПС1 

А11 

Wk1= 
Wk2= 
… 
Wkn= 
Wk0= 

А12 

Wk1= 
Wk2= 
… 
Wkn= 
Wk0= 

А13 

Wk1= 
Wk2= 
… 
Wkn= 
Wk0= 

K1 = 
K2 = 
… 

Kn = 

K1  
K2  
… 
Kn  

 

УФПС2 

А21 

Wk1= 
Wk2= 
… 
Wkn= 
Wk0= 

А22 

Wk1= 
Wk2= 
… 
Wkn= 
Wk0= 

А23 

Wk1= 
Wk2= 
… 
Wkn= 
Wk0= 

K1 = 
K2 = 
… 

Kn = 

K1  
K2  
… 
Kn  

… 

УФПС3 

А31 

Wk1= 
Wk2= 
… 
Wkn= 
Wk0= 

А32 

Wk1= 
Wk2= 
… 
Wkn= 
Wk0= 

А33 

Wk1= 
Wk2= 
… 
Wkn= 
Wk0= 

K1 = 
K2 = 
… 

Kn = 

K1  
K2  
… 
Kn  

… 

… … … … … … … 

УФПСn 

Аn1 

Wk1= 
Wk2= 
… 
Wkn= 
Wk0= 

An2 

Wk1= 
Wk2= 
… 
Wkn= 
Wk0= 

An3 

Wk1= 
Wk2= 
… 
Wkn= 
Wk0= 

K1 = 
K2 = 
… 

Kn = 

K1  
K2  
… 
Kn  

… 

 
Отже, був запропонований та адаптований методичний підхід для пошуку 

кращого варіанту реалізації функціонування системи маркетинг-логістики АТП. 
Метод є універсальним, дозволяє досліднику розглянути всі бажані або взагалі 
існуючі альтернативи реалізації підсистем маркетинг-логістики та шляхом 
деревовидного синтезу  розрахувати найефективнішу комбінацію підсистем 
маркетинг-логістики в інтегровану систему.   

Література: 1. Федотова І.В. Взаємозв‘язок маркетингу та логістики в 
автотранспортному підприємстві / І.В. Федотова, І.В. Кібець // Економіка 
транспортного комплексу. Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ, 2012. – 
Вип. 19. – С. 57-68. 2. Крістофер М. Маркетингова логістика / Крістофер М., Пек 
Х. – М.: Технологии, 2005. – 173 с. 3. Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг / А.А. 
Чеботаев, Д.А. Чеботаев. – М.: Экономика, 2005. – 246 с. 4. Андрейчиков А.В. 
Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А.В. Андрейчиков, О.Н. 
Андрейчикова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 с.  
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УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Канд. екон. наук, доц. Федотова І.В., студ. Митрофанов Р.А. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Перехід до ринкових стосунків та постійний розвиток економіки зумовив 
необхідність створення нової корпоративної культури підприємства як 
найважливішого елемента системи стратегічного управління персоналом, 
максимізації прибутку, за рахунок позитивного іміджу та сприйняття 
підприємства, його політики та елементів з боку керівників, підлеглих та суб‘єктів 
безпосереднього оточення. Не дивлячись на велику кількість наукових розробок в 
області корпоративної культури, практична діяльність підприємства не 
забезпечена науково обґрунтованими методичними рекомендаціями з проблеми 
управління корпоративною культурою. Зокрема, не розглянуті в достатній мірі 
питання, пов'язані із системним підходом до управління корпоративною 
культурою і його специфікою для автомобільного транспорту. 

В економічній літературі під управлінням корпоративною культурою 
розуміють вплив на неї за допомогою певних важелів. Більшість авторів [1-4] 

пропонує управляти культурою за допомогою певних методів, прийомів, системи 
моніторингу поведінки співробітників, формування комплексу заходів щодо 
управління корпоративною культурою. Автори пропонують управляти 
корпоративною культурою  за допомогою хаотичного впливу на різні її прояви та 
на персонал, проте такі дії є помилковими. Різні автори не мають єдиної думки з 
приводу формування та управління корпоративною культурою. Акцент та розгляд 
цих питань здебільшого базується на аналізі окремих елементів корпоративної 
культури,  проте зовсім ігнорується системний підхід з позицій управління. 

Ціллю дослідження є побудова динамічної системи управління 
корпоративною культурою підприємства. Система складатиметься з керуючої та 
керованої підсистеми (об'єкта управління). Процес управління реалізуються за 
допомогою певних методів, принципів і функцій управління. Для встановлення 
змісту й зв'язків функцій управлінського циклу щодо системи керування, 
пропонується метод побудови структурно-функціональної підсистеми контуру 
управління [5, 6]. Основою вирішення даного завдання є побудова системи 
управління корпоративною культурою з погляду динаміки й кінематики 
управління.  

Графічно схему управління корпоративною культурою підприємства 
подано на рис.1. Керуючою системою є менеджмент підприємства (керівники, 
менеджери вищих ланок). Вони мають пильно слідкувати за станом 
корпоративної культури та формулювати її, впливаючи своїми діями на персонал 
АТП та на внутрішню середу в цілому. Їх зусилля мають призвести до того, що 
своєчасне планування та контроль за формуванням корпоративної культури 
якісно та кількісно вплине на результативність роботи підприємства та персоналу. 
Це зумовлено тим, що саме персонал є основним носієм культури підприємства. 
Сформована за таким принципом система управління надасть змогу керівництву 
своєчасно виявляти збої в роботі та керувати всіма процесами, що відбуваються.  
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Рисунок 1-Система управління корпоративною культурою в АТП (початок) 
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Рисунок 1-Система управління корпоративною культурою підприємства  

(закінчення) 
Автор пропонує включити до об‘єкту управління побічно керовану 

систему, до якої входять суб‘єкти безпосереднього оточення підприємства 
(конкуренти, постачальники, контактні аудиторії, клієнти, посередники). На них 
корпоративна культура оказує вплив за допомогою іміджу, заявлених стандартів 
надання та якості сервісу, проведенням акцій та днів відкритих дверей, 
неурочистих зустрічей.  

Під управлінням корпоративною культурою пропонується розуміти процес 
впливу на персонал АТП та зовнішнє середовище підприємства через елементні 
складові корпоративної культури, що мають системний характер та обумовлені 
місією та стратегією розвитку підприємства. Управління корпоративною 
культурою це комплексний процес, який повинен виконуватися в певній 
послідовності у взаємозв'язку з трьома аспектами системного підходу з 
врахуванням впливу зовнішнього середовища. Управління корпоративною 
культурою – це кропітка щоденна праця. Спочатку поведінка керiвникiв та інших 
членів організації визначає i формує культуру, а потім культура органiзацiї 
визначає поведінку її спiвробiтникiв.  

Таким чином, запропонована система управління корпоративною 
культурою, яка має цільовий циклічний характер, дає змогу вчасно реагувати на 
зміни внутрішнього й зовнішнього середовищ підприємства, оперативно 
використовувати отриману інформацію в системі управління, а також враховувати 
інтереси як самого підприємства (керівників та підлеглих), так і суб‘єктів його 
безпосереднього оточення.  

Література: 1. Карташова Л.В. Организационное поведение: Ученик / Л.В. 
Карташова, Т.В.Никонова, Т.О.  Соломанидина. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 175 с. 2. 
Чулков А.В. Корпоративная культура – инструмент тонкого управления / А.В 
Чулков. – Киів: Ексмо, 2008. – 106 с. 3. Романова Ю.Л. Зміна корпоративної 
культури: довірити консультантів або можливо провести самим!? / Ю.Л. 
Романова. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2000. – 111с. 4.  Горшкова Л.А. 
Основи управління організацією. Практикум: Навчальний посібник. / Л.А. 
Горшкова, М.В. Горбунова. – М.: КНОРУС, 2006. – 240 с. 5. 5. Удовиченко Е.Т. 
Комплексные системы управления / Е.Т. Удовиченко, Ю.И. Койфман, Ю.А. 
Банин. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 191 с. 6. 6. Молл Е.Г. Менеджмент. 
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Міська форма може розглядатися як віддзеркалення стану взаємодії 
містопланувальників з побудованим середовищем [1]. Відповідно до цього 
обговорюється питання їх відповідальності за існуючий побудований ландшафт.  

Засновник культурної географії Карл Сауер звертається до ландшафтів, 
трансформованих діяльністю людини, як феномену культури, як «культури 
впливу», за допомогою якої взаємозв‘язок між культурою та ландшафтом й 
визначає значну частину історії цивілізації [2]. Вся сфера людського розміщення в 
межах міської форми, від автентичності до відчуження, можна розглядати 
відповідно до усього спектру міської інфраструктури, споруд та пустот, які 
розглядаються як канали для людського досвіду. Через модернізацію міста часто 
стикають з проблемами дисфункцій у міській інфраструктурі, появою 
непривабливих порожнеч, «місць міського розкладання».  

Разом з тим урбаністи відшукують способи перетворювати потворні міські 
форми на  успішні. Зокрема, «проникання» у міські порожнечі можливе  через 
метафору креативності, через розвиток творчих міських громад та їх побудованих 
середовищ. Культура творчості стає необхідною умовою для проектування 
міського простору, здатного відтворювати «якісний образ життя» [3]. 

Важливим кроком для створення форм міста, сприятливих для розвитку 
людських спільнот, є креативні локації. Наприкінці ХХ століття важливою 
тенденцією у розвитку міст стає їх «креативність». Вагому роль при цьому 
відіграють ландшафти, які є «концентраторами» творчого потенціалу бізнесу. У 
глобальних містах  складається культура взаємин, що дозволяє діловим людям 
різних країн, різних віросповідань, які розмовляють різними мовами, легко 
налагоджувати контакти і досягати взаєморозуміння, ідентифікуючи себе із 
загальносвітовою культурою бізнесу. Мегаполіси формують креативні ландшафти 
для розвитку та реалізації людського потенціалу, через який відбувається 
«капіталізація території».  Нова топографія міст виявляється через осмислення 
міських ландшафтів у фокусі їх спроможності підтримувати креативні 
комунікації, генерування нових ідей (інноваційних бізнес-моделей, винаходів, 
нових послуг, художніх творів і т. ін.).  

Парадигма розвитку мегаполіса неминуче пов‘язана з культурними 
трансформаціями – перетворенням мешканців міста з простих споживачів послуг 
культури в активних суб‘єктів, носіїв потенціалу креативного розвитку [4]. 
Креативні люди потребують соціокультурного простору, який заохочує до 
взаємодії й призводить до розвитку нових ідей. Актуалізація креативної складової 
культурного ландшафту міста має відбуватись у двох вимірах: по-перше, 
особистісному (формування «креативного класу»); по-друге, соціальному 
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(наявності своєрідних культурних форм спільного життя у публічному просторі 
можливостей для комунікації, різнобічного дозвілля і творчості) [5]. 

Залежно від того, який «масштаб присутності» людини цікавить урбаністів, 
може змінюватися фокус локалізації при описі форм міста. Ревіталізацію міських 
ландшафтів здатні здійснювати й художники [6]. Яскравим прикладом є Берлін, 
місто, яке відмовилося від пошуку мільярдних інвестицій в гігантські 
виробництва і «переманювання» головних офісів великих корпорацій. 
Представники творчих професій з усього світу заселили місто, ревіталізували 
райони, що знаходилися в занепаді, відкрили арт-простори, стартапи, рекламні 
агентства і відеопродакшени. І так Берлін перетворився на креативну столицю 
Європи. 

Відомий також мистецький район міста Вільнюс – Ужупіс (Užupis); тут 
мешкає близько 7000 жителів, з них близько 1000 – митців. До  1990 року це був 
занедбаний район, з безліччю закинутих будинків, з доволі низькою естетичною 
цінністю архітектури («робітничий район») й водночас був притулком для 
ліберальних митців. З кінця 1970-х років відбулася перша хвиля замешкання 
Ужупісу інтелектуалами. Район став популярним серед митців, його порівнювали 
з Монмартром у Парижі та Фрітаун Крістіанією в Копенгагені завдяки творчій 

атмосфері.  
Поєднання декількох факторів: прекрасного природного ландшафту, 

розмаїття міського простору та, можливо, «геніальних локусів» були помічені 
також ліберальною громадою міста. Вони мали сподівання на те, що це місце 
може народити місцеве братерство, здатне не тільки до нетрадиційного 
мистецтва, а також здатне об‘єднуватися у громаду для управління міської 
території. 20 років тому сюди почали переселятися містяни зі спальних районів 
литовської столиці з числа художників, поетів та схильних до романтизму 
бізнесменів. Тут не розміщуються інтернет-кафе, кіоски, великі торгові центри 
або державні установи. Особливий характер локації та низькі ціни на нерухомість 
стали причиною для приїзду сюди і нового покоління мешканців середнього 
соціального класу. Артисти, художники, архітектори, студенти почали купувати 
квартири в Ужупісі в 1994-1997 роках. Це молоде, динамічне та творче покоління 
Ужупіса створило дуже позитивний магнетизм цього району. З тих пір Ужупіс 
отримав назву Вільнюського Монпарнаса і став однією з найбільш соціально 
активних частин Старого міста. Різноманітні сценічні події, альтернативні модні 
виставки, святкування традиційних свят, організовані новими місцевими 
жителями, стали традицією. Багато з тих, хто тривалий час жив в Ужупісі, 
позитивно сприйняли зміни у повсякденному житті кварталу. А більшість людей 
похилого віку мали можливість продати свої квартири «за хорошу ціну» та 
переїхати в інші райони міста з усією сучасною інфраструктурою. 

Ужупіс є наочним прикладом того, як малі спільноти можуть виявляти 
більшу винахідливість, творчість, порівняно з громадою міста, та бути 
самодостатніми. Ужупіс досяг успіху в новій генерації громади 1993-1998 рр., що 
становить менше 5% від загальної кількості мешканців Старого міста. Ця 
спільнота має своє спільне бачення міського району як місце проживання митців. 

Також питання редевелопменту Ужупіса включаються у стратегії розвитку 
Вільнюса. Цей район було включено до списку об‘єктів культурної спадщини 
ЮНЕСКО (як частина Вільнюського Старого міста). Є декілька міських переваг 
кварталу: характер природного ландшафту – високий і захоплюючий пагорб, що 
піднімається з річки Вілене, низька щільність забудови та значна площа зелених 
локацій. Зараз у цьому районі продовжується оновлення фізичного ландшафту 



221 

 

(ремонт будівель, регенерація зелених зон). Планується поступове перетворення 
району з промислового (сьогодні працює лише близько 20% колишніх 
промислових потужностей) на мультифункціональний (з житловою, культурною, 
розважальною та комерційною функціями). Здійснюється пошук рівноваги між 
збереженням, відновленням історичного місько-архітектурного середовища та 
підтримкою національного та релігійного різноманіття. 

Формування креативних локацій для редевелопменту міських територій є 
важливим завданням і для вітчизняної урбаністики [7 ; 8]. Ратифікація Україною 
Європейської ландшафтної конвенції спонукає до виконання завдань щодо 
ідентифікації та оцінки ландшафтів, у т.ч. урбанізованих [9]. Наразі багато 
українських міст потребують спеціальних ландшафтних трансформацій – 
природно-історичних, соціокультурних та ін. У створенні мистецьких кварталів 
слід керуватися такими принципи: 

- активна участь місцевих громад: орієнтована на підтримку різних 
культурних та соціальних ініціатив, збереження історичного характеру і 
відновлення естетичного та культурного середовища цього міста, 

- інтегроване та стійке відродження, розвиток та використання культурного 
та природного контексту, намагання досягти рівноваги між збереженням 
культурних цінностей та новим розвитком,  

- розвиток культурних ініціатив, сприяння їх співробітництву на 
регіональному та міжнародному рівнях. 
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ed. J. Burian. – 2012. – URL: http://www.intechopen.com/books/advances-in-spatial-
planning/philosophical-urbanism-and-the-predilectionsof-urban-design. 2. Sauer C. The 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Канд.екон.наук, доц. Филипенко О.М., канд.екон.наук, доц. Дядюк М.А. 
Харківський державний університет харчування і торгівлі 

 
В України кожного року відкривається багато закладів ресторанного 

бізнесу, що викликано зростаючою потребою людей в харчуванні та проведенні 
дозвілля поза домом. Незважаючи на нестабільний економічний стан споживачів, 
заклади ресторанної галузі користуються неабияким попитом серед місць 
дозвілля, засобів організації різноманітних заходів. Але конкуренція в 
ресторанному бізнесі, що зростає змушує заклади галузі відмовлятися від 
традиційних методів обслуговування, кухні, розважальних заходів і очікуваного 
контингенту споживачів та впроваджувати інноваційні технології, новітні методи 
управління та обслуговування. 

Інновації і інноваційна діяльність традиційно представляються як 
напрямок науково-технічного прогресу (високотехнологічної його складової) і як 
процес, пов'язаний із впровадженням результатів наукових досліджень і розробок 
у практику. Однак зміст поняття «інновація» більш широкий. Сфера інновацій 
всеосяжна, вона не тільки охоплює практичне використання науково-технічних 
розробок і винаходів, але й включає зміни в продукті, процесах, маркетингу, 
організації. Інновація виступає як явний фактор зміни, як результат діяльності, 
втілений у новий або вдосконалений продукт, технологічні процеси, нові послуги 
та нові підходи до задоволення соціальних потреб. 

Розуміння суті інновацій і механізму інноваційної діяльності у сучасних 
умовах дає змогу підприємствам ресторанного бізнесу більш ефективно 
здійснювати свою діяльність, підвищувати результативність функціонування та 
конкурентоспроможність на ринку. 

Отже інновації, як основа стратегії розвитку підприємства, включають не 
тільки технічні або технологічні розробки, але й пошук і використання нових 
форм бізнесу, нових методів роботи на ринку, нових товарів і послуг, нових 
фінансових інструментів. І внаслідок цього, вони повинні характеризуватися 
більш високим технологічним рівнем, більш високими споживчими якостями 
товару або послуг у порівнянні з попереднім продуктом. 

Ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного 
використання капіталу, а з іншого – середовищем із високим ступенем 
конкурентності. У всьому цивілізованому світі він є одним із найбільш 
розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть між 
собою постійну боротьбу за сегментацію ринку, за пошук нових та за утримання 
постійних споживачів їхньої продукції та послуг. Всі заклади та підприємства 
повинні мати високий рівень конкурентоспроможності [1]. 

Неодмінною умовою прибутковості та досягнення внутрішньої та 
зовнішньої конкурентоспроможності ресторанного бізнесу в Україні є активне 
впровадження та використання інновацій. З огляду на важливість цього аспекту 
забезпечення конкурентоспроможності як для окремих підприємств ресторанного 
бізнесу, так і для цього виду економічної діяльності у цілому, слід визначитися із 
розумінням сутності інноваційного розвитку та його галузевою специфікою.  

Специфіка інновацій у ресторанній галузі зумовлюється головною метою 
їхнього впровадження – залучення нових та збереження постійних клієнтів, 
оскільки робота кожного закладу харчування побудована за принципом закону 
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Парето: 20% постійних відвідувачів здатні забезпечити 80% прибутку. У нинішніх 
умовах високої конкуренції для того, щоб утримати постійних відвідувачів і 
залучити нових, якісної смачної їжі та стильного інтерʼєру вже замало. Потрібно 
постійно вдосконалювати і диференціювати бізнес-процеси та організацію 
діяльності, застосовувати ексклюзивні маркетингові підходи заради задоволення 
потреб споживачів, котрі стають все більш вимогливими. 

Технологічні, продуктові і управлінські інновації в сфері ресторанного 
бізнесу є найважливішими засобами вирішення багатьох проблем, але 
найбільшою ефективністю відзначаються комплексні інновації, тобто такий 
варіант модернізації, який охоплює і асортимент продукції та послуг, і технології, 
що використовуються, і управлінські засоби взаємодії керівників з найманим 
персоналом. 

Успішні інновації у ресторанному бізнесі можливі лише за неординарного 
ресторанного бізнесу. Нові концепції і тренди в ресторанному бізнесі допоможуть 
обрати цікаві нововведення за рахунок яких поліпшується якість обслуговування, 
змінюється перелік, якість, зовнішній вигляд страв, полегшується робота 
персоналу. Це дозволить залучити нових відвідувачів, утримати постійних 
відвідувачів, підвищити вартість середнього чека, а також отримати прибутки у 
необхідних розмірах та мати комерційний успіх у подальшому.  

Інновації в ресторанному бізнесі дуже різноманітні. Основні види 
інноваційних форматів закладів ресторанного бізнесу надано на рис. 

  

 
Рисунок – Інноваційні формати підприємств ресторанного бізнесу 
Ресторатори поступово відмовляються від елітної публіки і переходять на 

масові формати [2, 3]. Про це свідчать дані статистики, підтверджені оцінками 
експертів. Більш того, прагнучи максимально задовольнити потреби відвідувачів 
в умовах кризи, ресторатори поступово переходять на вироблений власний 
формат, який не вписується в загальноприйняту класифікацію підприємств 
ресторанного сегменту. 

Більшість розглянутих закладів орієнтована на демократичну публіку. 
Прагнучи зберегти якісну кухню і максимально прискорити процес 
обслуговування гостей, ресторани переходять на гібриди, які займають проміжне 
положення в класифікації між ресторанами швидкого обслуговування і 
демократичними ресторанами. Зараз гібриди розростається кількістю нових 
учасників ринку, запозичуючи все краще у фаст-фуда. Привабливість концепції 
полягає в тому, що в таких місцях відвідувачі можуть робити вибір із 
оптимального асортименту різноманітних страв, приготованих на високому рівні 
за оптимальний час. Демократичність цін пояснюється тим, що в таких закладах 
практикується спрощена рецептура і встановлюються нижчі націнки на страви. 

Формати організації підприємств ресторанного бізнесу 
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Експерти ресторанного ринку вважають, що найближчим часом число ресторанів 
середнього класу збільшиться у рази, незважаючи на жорстку конкуренцію.  

Здійснюючи пошук та використовуючи прогресивні конкурентні формати 
європейського ресторанного бізнесу, українські підприємці мають усвідомлювати 
необхідність їхньої адаптації до вітчизняних реалій та збереження національного 
колориту і аутентичних традицій. Пріоритетами подальшого розвитку закладів 
ресторанного господарства є середній, середній плюс та нижчий цінові сегменти 
зі змінами якості, що відповідає ціновим очікуванням ресторанної аудиторії, де 
прогнозується загострення конкуренції. 

Література: 1. Крилова Л. В. Інноваційні ресторанні технології : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Крилова.  Донецьк. : ДонНУЕТ, 2012.  
140 с.  2. Нові формати сучасних закладів ресторанного господарства і їх розвиток 
на вітчизняному ринку [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://www.studfiles.ru/preview/5647529. 3. Новий формат на ресторанному ринці 
[Електронний ресурс] // Ресторанофф. – Режим доступу : http:// 
www.restoranoff.ru/actual/hottopics/originalnye_idei/novy/. 
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Сьогодні Україна потребує формування сприятливого бізнес-середовища 

для розвитку національного малого та середнього підприємництва (МСП). Саме 
суб‘єкти малого та середнього бізнесу є базисом сталого розвитку держави, що 
забезпечує національне багатство за рахунок виробництва конкурентоспроможної 
продукції, збільшення ВВП, створення робочих місць та підвищення зайнятості 
населення, активізації інноваційного потенціалу країни, забезпечення її 
конкурентоспроможності на міжнародному ринку. 

Державна регуляторна політика України в сфері розвитку малого та 
середнього бізнесу, насамперед, базується на законодавчому та нормативно-
правовому забезпеченні даного процесу. Наразі основним законодавчим базисом, 
що визначає правові та економічні засади державної політики у сфері підтримки 
та розвитку малого і середнього бізнесу є Закон України «Про розвиток та 
державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», прийнятий в 
березні 2012 року, що розкриває мету, принципи та напрямки державної політики 
у даній сфері [1]. 

З метою гармонізації розвитку малого та середнього підприємництва в 
Україні відповідно до принципів Акту з питань малого бізнесу для Європи у 2010 
р. було розроблено план заходів щодо реалізації наголошеної мети, що 
започаткувало процес розвитку малого та середнього підприємництва країни з 
урахуванням сучасних міжнародних вимог до функціонування бізнес-суб‘єктів 
[2]. 

У серпні 2013 року було прийнято Концепцію Загальнодержавної програми 
розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки, в якій 
основними шляхами подолання проблем розвитку малого та середнього бізнесу 
було визначено наступні: дерегуляція господарської діяльності; розширення 
можливостей доступу суб‘єктів МСП до отримання кредитних ресурсів; надання 
підтримки інноваційно-орієнтованим суб‘єктам МСП; сприяння розвитку 

http://www.studfiles.ru/preview/5647529
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інфраструктури підтримки МСП; розвиток соціальної відповідальності бізнесу; 
удосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів для суб‘єктів МСП; удосконалення співпраці між 
державою, приватним сектором та громадськими організаціями у сфері навчання 
підприємництву; розширення можливостей участі суб‘єктів МСП у реалізації 
проектів державно-приватного партнерства та ін. [3]. 

Проте, аналізуючи сучасний стан розвитку вітчизняного малого та 
середнього бізнесу, стає зрозумілим, що досягти запланованих результатів, які 
задекларовані в Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2014-2024 роки, наразі не вдалося. Розуміючи 
масштабність цілей, визначених концепцією загальнодержавної програми, і 
враховуючи значні складнощі їх реалізації, Кабінетом Міністрів України уже в 
травні 2017 року було затверджено новий стратегічний план розвитку 
вітчизняного підприємництва, а саме Стратегію розвитку малого і середнього 
підприємництва в Україні на період до 2020 року, у якій визначено шість 
основних напрямків розвитку малого та середнього бізнесу: створення 
сприятливого середовища для розвитку МСП; розширення доступу МСП до 
фінансування; спрощення податкового адміністрування для суб‘єктів МСП; 
популяризація підприємницької культури та розвиток навчання підприємницьким 
навичкам; сприяння експорту / інтернаціоналізації МСП; підвищення рівня 
конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП [4]. 

Проте, враховуючи той факт, що ключові напрямки діючої стратегії 
сформовано на основі вищенаведених програмних документах, виникають певні 
сумніви щодо ефективності її реалізацію. Тим паче, що було представлено кілька 
варіантів Проекту стратегії, які так і не знайшли підтримки професійної 
громадськості. 

Отже, підводячи підсумки проведеного дослідження, варто відмітити 
нерезультативність та негативний вплив регулюючих інструментів державної 
політики в сфері розвитку малого та середнього бізнесу. Наразі в державної влади 
відсутнє чітке бачення механізму підтримки малого та середнього бізнесу, а саме 
головне – немає бажання та зацікавленості в формуванні державної стимулюючої 
політики його розвитку. Сьогодні стратегічні державні ініціативи мають бути не 
результатом узагальнення попередніх проектів та програм, а якісно новим планом 
дій щодо розвитку малого та середнього бізнесу. 

Література: 1 Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 22.03.2012 р. 
№ 4618-VI. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4618-17. - Назва з 
екрану. 2 Про затвердження плану заходів щодо впровадження принципів Акта з 
питань малого бізнесу для Європи [Електронний ресурс]: розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2000-р. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2000-2010-%D1%80. – Назва з екрана. 3 Про 
схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2014-2024 роки [Електронний ресурс]: розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 641-р. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80#n9. – Назва з екрана. 4 Про 
схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 
період до 2020 року [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 24 травня 2017 р. № 504-р. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80. – Назва з екрана. 
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РОЛЬ ПРИБУТКУ В СТРУКТУРІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Студ. Хабарова М.Л., 
керівник: канд. екон. наук, доц. Бєляєва Л.А. 

Харківський навчально-науковий інститут 

 ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

На законодавчому рівні, з точки зору бухгалтерського обліку, поняття 
«власний капітал» закріплене у НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» [1]. Так, під власним капіталом розуміється частина в активах 
підприємства, що залишається після вирахування його зобов‘язань.  

В міжнародних стандартах бухгалтерського обліку не використовується 
такий термін, як «власний капітал», еквівалентом до нього в зарубіжній практиці є 
поняття «чисті активи» (netassets). 

Власний капітал – це сума власних коштів підприємства, що є результатом 
його діяльності або отримана від власників або учасників підприємства у вигляді 
внесків, придбаних акцій, паїв та інше. 

Капіталу притаманні наступні характерні риси: він є основним фактором 
виробництва; характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять 
прибуток; є головним джерелом формування добробуту власників; є головним 
показником ринкової вартості підприємства; його динаміка є важливим 
показником рівня ефективності господарської діяльності підприємства. 

Власний капітал є основою для початку і в проводження господарської 
діяльності будь – якого підприємства незалежно від форм власності і одним з 
найістотніших і найважливіших показників, тому що він виконує функції: 

- довгострокового фінансування, тобто знаходиться в розпорядженні 
підприємства необмежено довго; 

- фінансування ризику, тобто власний капітал використовується для 
фінансування ризикових інвестицій (на що не завжди погоджуються кредитори); 

- самостійність і влада, тобто розмір власного капіталу визначає ступінь 
незалежності і впливу, ліквідація відбувається пропорційно внескам засновників 
підприємства. 

Залежно від джерел формування, власний капітал підприємства можна 
поділити на групи: 

Вкладений капітал (інвестований) – це капітал, сформований за рахунок 
внесків власників підприємства, а також у наслідок конвертування боргових 
зобов‘язань підприємства в акції, який в свою чергу складається з  
зареєстрованого капіталу (статутний, пайовий); додатково вкладеного капіталу 
(емісійний доход, інші внески понад зареєстрований статутний капітал). 

Накопичений капітал – це капітал сформований в наслідок господарської 
діяльності підприємства. До нього відносять нерозподілений прибуток; резервний 
капітал; капітал у дооцінках. 

Дарчий капітал – вартість активів, безоплатно отриманих підприємством 
від інших фізичних або юридичних осіб. 

На підприємствах також може здійснюватися конвертування капіталу, 
тобто перевезення одного виду капіталу в іншим. 

Складові власного капіталу відображають суму, що власники передали в 
розпорядження підприємства як внески, або залишки у формі нерозподіленого 
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прибутку, або яку суму підприємство одержало у своє розпорядження зі сторони 
без повернення від інших юридичних та фізичних осіб. 

Розмір власного капіталу залежить від багатьох факторів, серед яких 
можна виділити наступні:  

-  вклади власників (призводять до збільшення власного капіталу); 
-  прибутки, отримані в результаті діяльності (збільшують розмір 

власного капіталу); 
-  вилучення частки засновником (зменшує розмір власного капіталу); 
-  витрати, пов‘язані з використанням власного капіталу (виплата 

дивідендів, покриття раніше отриманих збитків, тощо). 
Новостворене підприємство не може почати свою діяльність, не 

сформувавши власного стартового капіталу, який є сукупністю активів, 
інвестованих засновниками, і відображає вартість майна підприємства. На момент 
створення підприємства власний капітал дорівнює вартості внесених 
засновниками активів, незалежно оцінених та за узгодженою ними вартістю. 
Використання вкладених активів дозволяє засновникам (власникам) розпочати 
свою діяльність.  

Надалі в ході господарської діяльності підприємства розмір власного 
капіталу постійно змінюється:  

- поповнюється за рахунок внесення засновниками грошей та іншого 
майна, та отриманого у процесі операційної, фінансової чи інвестиційної 
діяльності прибутку, який залишається у його розпорядженні;  

- зменшується у випадку виходу з підприємства засновників, та при умовах 
передбачених чинним законодавством (наприклад, отримання збитків). 

Фiнансовий стан пiдприємства та результати його дiяльностi багато в чому 
залежать вiд того, який капiтал має у своєму розпорядженнi суб'єкт 
господарювання, наскiльки оптимальною є його структура. Сучасний 
економiчний стан потребує вiд власникiв та менеджерiв пiдприємств ефективного 
управлiння та контролю та своєчасного коригування структури капiталу 
пiдприємства, бо оптимальна структура капiталу дозволяє максимiзувати 
прибуток, рентабельнiсть, пiдвищити фiнансову стiйкiсть, показники лiквiдностi 
та платоспроможностi. 

Аналізуючи структуру і види капіталів слід зазначити що найбільш 
мобільним, який часто змінюється і впливає на суму власного капіталу, є 
прибуток, а він в свою чергу  залежить від обраної  облікової політики на 
підприємстві. Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, 
що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, 
складання та подання фінансової звітності.  

Найбільш суттєвий вплив на розмір прибутку мають елементи облікової 
політики та облікові оцінки щодо  необоротних активів (таблиця  1). 

В таблиці показаний вплив на прибуток облікової політики тільки  
необоротних активів, але прибуток також залежить і від значної кількості інших 
елементів, таких як  оцінка запасів при вибутті, нарахування резерву сумнівних 
боргів, метод оцінки незавершеного виробництва та інше.  Але застосування тих 
або інших елементів або оцінок облікової повинне мати економічне 
обґрунтування. Тобто, у жодному разі не слід застосовувати довільну 
маніпуляцію цифрами. 

Створення і нормальне функціонування підприємств будь-якої форми 
власності неможливе без формування достатнього обсягу власного капіталу. 
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Таблица 1 - Вплив облікової політики на прибуток підприємства 

Показники Альтернативні варіанти 
Прибуток  
більше 

Прибуток  
менше 

Елементи облікової політики 

Методи 
нарахування 
амортизації 
основних засобів 
ОЗ 

- прямолінійний 

- кумулятивний 
+  

- зменшення залишкової 
вартості; 
-  прискореного зменшення 
залишкової вартості 

 + 

Ліквідаційна 
вартість об‘єкта 
основних засобів 

Якщо встановлюється у відсотках 
до первісної вартості 
збільшення ліквідаційної вартості 

+  

зменшення ліквідаційної вартості  + 

Величина 
вартісного 
критерію 
приналежності 
нематеріального 
активу до 
малоцінних 
необоротних 
матеріальних 
активів (МНМА) 

чим вище вартісний  критерій тим 
більше необоротних активів буде 
віднесено до (МНМА) і можливість 
нарахування амортизації за 
методами: 
метод нарахування 50 % вартості в 
першому місяці використання 
об‘єкта і решти 50 % амортизованої 
вартості в місяці їх вилучення з 
активів 

 + 

метод нарахування 100 % вартості в 
першому місяці використання 
об‘єкта 

 + 

прямолінійний +  

Поріг суттєвості 
для проведення 
переоцінки ОЗ 

–1 % чистого прибутку (збитку) 
підприємства - майже завжди буде 
переоцінка в пливає на зміну 
первісної вартості 
дооцінка 

+  

уцінка  + 

величина, що дорівнює 10 % 
відхиленню залишкової вартості 
об'єктів основних засобів від їх 
справедливої вартості 
дооцінка 

+  

 уцінка  + 

Періодичність 
зарахування сум 
дооцінки ОЗ до 
нерозподіленого 
прибутку 

Щомісяця., щокварталу 
впливає на поточну звітність 

+  

В кінці року впливає на річну 
звітність +  

Облікова оцінка 

Строк корисного 
використання ОЗ  

Збільшення +  

Зменшення  + 

 
Прибуток – основний результативний показник дiяльностi пiдприємства, 

тому важливо виявити його залежнiсть вiд рiзноманiтних факторiв та оцiнити їх 
вплив. 
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На розмір власного капіталу впливає чистий прибуток. Якщо чистий 
прибуток збільшується, то розмір власного капіталу зростає, а якщо виникає 
збиток, то власний капітал зменшується; показник власного капіталу є дуже 
важливим для власників підприємства, тому що вони можуть скласти уявлення 
про приріст капіталу. Власники підприємства прагнуть до збільшення прибутку, 
але збільшення прибутку веде до збільшення податкового навантаження, що в 
свою чергу вимагає визначення шляхів мінімізації оподаткування. 

Література: 1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ МФУ  від 07.02.2013 №73. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 23.03.2018) 

 
ДЕФІНІЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ПРИБУТОК» 

 
Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., студ. Жировий Р.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Прибуток підприємства, незалежно від мети, виду та методів здійснення 
діяльності,  а також, незважаючи на зовнішні фактори, залишається основним 
результуючим показником функціонування підприємства. Концепція прибутку як 
економічної категорії зазнала значних змін і розвитку. Науковці виділяють такі 
теоретичні концепції: теорія, що визначає прибуток як результат ринкової не 
рівноваги; теорія, що визначає прибуток як прояв монопольної влади; теорія, що 
визначає прибуток як результат четвертого фактора виробництва – 
«підприємницького таланту», і відповідно наявності доходу у власника даного 
фактора – підприємницького прибутку; теорія прибутку як результат здійснення 
нововведень [1]. В табл.1 наведено ряд визначень, які найбільш ґрунтовно 
відображають зміст даного поняття. 

Узагальнюючи різні точки зору вітчизняних і зарубіжних дослідників [2-
13], можна зробити висновок, що роль і значення прибутку підприємства в умовах 
ринкової економіки виявляються в наступному: 

–прибуток підприємства є основним спонукальним мотивом будь-якого 
виду бізнесу, головною кінцевою метою підприємницької діяльності; 

–прибуток підприємства створює базу економічного розвитку держави в 
цілому (можливість держави успішно виконувати покладені на неї функції і 
здійснювати намічені програми розвитку економіки дає механізм перерозподілу 
прибутку підприємства через податкову систему); 

–прибуток підприємства виступає критерієм ефективності діяльності 
суб'єкта господарювання; 

–прибуток є постійно відтворюваним джерелом формування фінансових 
ресурсів підприємства, і чим вище рівень прибутку підприємства, тим менш його 
потреба у залученні фінансових коштів із зовнішніх джерел і вище рівень 
самофінансування його розвитку. Останнє є важливим критерієм фінансової 
стійкості підприємства; 

–прибуток виступає головним джерелом зростання ринкової вартості 
підприємства. 

Отже, багатогранність даної економічної категорії дозволяє виявляти різну 
змістову забарвленість та економічну інтерпретацію прибутку. Це обґрунтовує 
необхідність подальшого дослідження та конкретизації його в залежності від 
специфіки діяльності окремого виду підприємств. 
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Таблиця 1 – Визначення економічної категорії «прибуток» 
Автор Визначення 

Посилаєва К. І.  [2] Прибуток – частина вартості додаткового продукту, виражена в грошах; 
частина чистого доходу; грошовий вираз вартості реалізованого чистого 
доходу, основна форма грошових накопичень господарського суб‘єкта 

Софонов В. В. [3]. Прибуток – це головна мета підприємницької діяльності, основний 
узагальнюючий показник фінансових результатів господарської 
діяльності підприємств усіх видів, незалежно від їх організаційно-
правової форми  

Бікбов І.М. [4]  Прибуток – це не безпосередній об‘єкт управління, оскільки його 
абсолютна величина є результуючим показником і безпосередньо 
залежить від зміни абсолютних величини інших фінансових показників 
діяльності суб‘єкта господарювання – його доходів та затрат  

Попович П.Я. [5]  Прибуток – це кінцевий результат діяльності підприємства, що 
характеризує абсолютну ефективність його роботи  

Баранцева С. М. 
[6] 

Прибуток –частина виручки, що залишається після відшкодування всіх 
витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства  

Лумпов Н.А. [7]  Прибуток - це перетворена, похідна форма додаткової вартості, яка за 
кількісним аспектом є різницею між ціною товару і витратами капіталу 
на її виробництво  

Рибалка О.О. [8]  Прибуток – це виражений у грошовій формі дохід підприємця на 
вкладений капітал, плата за працю, за ризик ведення підприємницької 
діяльності, який є різницею між сукупним доходом і сукупними 
витратами в процесі здійснення цієї діяльності  

Алексеюк Л. [9]  Прибуток являє собою форму доходу підприємця, який вкладає власний 
капітал з метою досягнення окремого комерційного успіху, в той же час 
він є визначеною платою за ризик здійснення підприємницької 
діяльності.  

Маркс К. [10]  Прибуток – це перетворена форма доданої вартості, результат 
співвідношення між необхідним і додатковим робочим часом  

Фішер І., Мюрдаль 
Г., Лундберг Е., 
Найт Ф. [11]  

Прибуток – це або винагорода підприємцю за певний ризик його 
діяльності, або різниця між очікуваними і фактично отриманими 
доходами  
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Просування в соціальних мережах (SMM (Social media marketing) 

маркетинг) – це метод залучення клієнтів із соціальних мереж. SMM – залучення 
трафіку або уваги до бренду через соціальні платформи 

Сьогодні, мабуть, ніхто не візьметься заперечувати той факт, що соціальні 
мережі, і в першу чергу Facebook, підкорили інтернет-користувачів, тому якщо у 
якихось компаній і немає ще своїх представництв у соцмережах, то це зовсім 
ненадовго. Більш того, тепер на компанії, які ще не представлені хоча в одній з 
популярних соціальних мереж, потенційні клієнти дивляться з деякою підозрою: 
може бути, цим компаніям є що приховувати від своєї цільової аудиторії? 

Правильне просування у Facebook дозволяє підвищити ефективність 
присутності компанії в соціальній мережі, отримавши від цього вигоду. Правда, 
варто розуміти, що не в усіх випадках така вигода буде матеріальною: найчастіше 
робота з просування у Facebook спрямована в першу чергу на поліпшення іміджу 
компанії і більш тісну співпрацю з потенційними або реальними клієнтами, а вже 
потім – на підвищення рівня продажів товарів або збільшення кількості замовлень 
послуг. 

Для просування у Facebook власникам груп і сторінок, створених для 
сайтів або брендів, доступні різні інструменти, що включають як функціонал з 
наповнення груп і сторінок цікавим тематичним контентом, так і широкі 
можливості з аналітики рекламних кампаній у Facebook. Як раз на аналітичних 
інструментах слід зупинитися докладніше. Потужний аналітичний інструментарій 
груп і сторінок у Facebook дозволяє максимально точно відстежувати важливі 
показники популярності, щоб по мірі необхідності коригувати хід кампанії з 
просування в даній соціальній мережі. У будь-якій групі або сторінці, наприклад, 
під кожною публікацією користувач з правами аналітика або вище (редактор, 
модератор, адміністратор) може бачити інформацію про охоплення цієї публікації 
серед учасників Facebook. Охоплення публікації  – це параметр, що позначає 
кількість користувачів, яким була показана дана публікація за час свого 
існування. Охоплення публікації залежить від безлічі різних факторів, які 
включають, наприклад, час публікації, кількість підписників сторінки або 
учасників групи, а також особисті налаштування сповіщень у кожного 
користувача. Адміністраторам сторінок у Facebook доступна при цьому 
інформація не тільки про кількість переглядів кожної окремої публікації, але ще і 
про джерела цих переглядів. Докладну статистику відвідувань групи чи сторінки 
на Facebook можна вивчати у вкладці «Статистика», яка доступна в меню 
керування сторінкою/групою користувачам з адміністраторськими правами.  
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Розкрутка у Facebook з урахуванням статистичних даних, що надаються 
соціальною мережею, може виконуватися з більшою користю. Так, можна 
найбільш точно розрахувати час публікації записів на сторінці або в групі, щоб їх 
змогла побачити найбільша кількість передплатників сторінки/учасників групи. А 
якщо ознайомитися зі звітом про ефективність різних типів публікацій, можна 
зробити висновки про те, які типи публікацій будуть користуватися більшою 
популярністю у цільової аудиторії. 

Аналіз даних відвідуваності сторінки/групи у Facebook – важливий крок 
для ефективного просування в цій соціальній мережі. Однак отриманими даними 
дуже важливо правильно розпорядитися, а тому варто звернутися за послугами 
розкрутки у Facebook, а також у будь-яких інших популярних соціальних 
мережах, до професійної веб-студії, де досвідчені SMM-спеціалісти підберуть 
оптимальний план заходів для кожного індивідуального випадку.  

Вигоди, які отримає підприємство після SMM-просування: чітке 
попадання в цільову аудиторію; зв‘язок та спілкування з потенційними клієнтами; 
швидке інформування про нові товари або послуги; формування бази потенційних 
клієнтів; підвищення лояльності до бренду; організацію продаж за допомогою 
рекламних інструментів; проведення опитувань та інших досліджень; підвищення 
позицій та збільшення відвідуваності сайту. 

Витрати, передбачені на SMM-просування корпоративної сторінки 
відносяться до операційних, визначити їх покриття на даному етапі не 
виявляється можливим, оскільки ефект від впровадження заходу є тривалим та 
розтягнутим у часі, але згодом застосувавши запропоновані раніше методики 
маркетингового аудиту, можливо визначити економічну доцільність даних 
пропозицій. 

 
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА РОЗВИТОК 

ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ 

 

Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., студ. Скрипка І.А. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Роль підприємств в ринковій економіці на сьогоднішній час заключається 

не лише  в виробництві товарів та послуг,  наданні робочих місць та отриманні 
прибутку. Сучасні підприємства ставлять перед собою нові задачі, що надає їм 
можливості активно приймати участь в житті свого міста, регіону чи країни. На 
сьогодні підприємницька діяльність стала більш цивілізованою завдяки довгому 
періоду розвитку та  систематизуванні основних елементів для продуктивної 
діяльності. Одним з таких елементів є соціальна відповідальність. 

Соціальна відповідальність бізнесу означає інтеграцію соціальних та 
екологічних аспектів у щоденну комерційну діяльність підприємств та їхню 
взаємодію з зацікавленими сторонами на добровільній основі  [1] 

Соціальна відповідальність – це відповідальність організації за вплив її 
рішень та діяльності на суспільство та оточуюче середовище через прозору і 
етичну поведінку, яка: 

- сприяє сталому розвитку, враховуючи здоров‘я і добробут суспільства; 
- враховує очікування зацікавлених сторін і відповідає вживаному 

законодавству; 
- узгоджується з міжнародними нормами поведінки та інтегрована в 

діяльність всієї організації [2]. 
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Розвиток соціальної відповідальності розпочався відносно нещодавно. В 
18-19 ст. власники деяких підприємств брали на себе відповідальність за своїх 
працівників при цьому керуючись власними моральними чи релігійними 
переконаннями. Саме цей процес вважається зародженням соціальної 
відповідальності як явища. Процес становлення соціальної відповідальності 
можна розділити на декілька етапів. Так першим досвідом впровадження 
соціальної відповідальності вважається діяльність прядильних фабрик в 
Шотландії, де англійський промисловець Роберт Оуен розробив проект 
покращення умов праці. Саме він виразив необхідність державного регулювання 
соціально-трудових відносин на виробництві. Також слід виділити в окремий етап 
еволюцію меценатства. В цей період соціальна відповідальність зазнала 
неабияких змін. На ряду с успішними прикладами постало питання усунення 
головних недоліків такої відповідальності.  Діяльність часто не мала сталої 
цільової аудиторії та була нерегулярною, що призводило до дестабілізації стану.  

Наступний період характеризується активним розвитком соціальної 
відповідальності. Так  на початку 20-го  ст. саме в США  почався більш офіційний 
процес зародження концепції, що досліджується. В цей період часу розвитку 
набула теорія капіталістичної благодійності, відповідно   якій прибуткові 
організації  мають жертвувати кошти на користь суспільства. Наслідком 
впровадження такої концепції стало виникнення цілого руху, що мав назву  
«Ротарі».  Головна ідея руху полягала в  тому, що власники організацій  не 
повинні обмежуватися лише в професійній сфері, а мають  покращувати 
соціальну ситуацію в середині територіальної  громади де вони функціонують. 
Велика Депресія 30-х років загальмувала подальший розвиток концепції 
соціальної відповідальності. Лише в 50-ті роки 20 ст. цей процес знову набуває 
актуальності і займає центральне місце в взаємовідносинах бізнесу та суспільства. 
Наслідки Великої Депресії призвели до зростання тиску на підприємства з боку 
суспільства, які почали вимагати дотримання норм та стандартів.  

В 90-ті роки з виникненням та розвитком PR-методів і комунікаційного 
менеджменту соціальна відповідальність набула важливішої ролі в діяльності 
підприємств, що почали ставити перед собою нові задачі. Власники організацій 
стали надавати важливу роль іміджу компанії та прикладати багато зусиль в 
формуванні бездоганної репутації. Рекламні програми та піар-акції стають 
основними засобами реалізації мети. Спорт, культура, мистецтво, освіта стали 
найбільш широкими областями використання таких засобів.  

В дослідженні еволюції соціальної  відповідальності слід приділити окрему 
увагу тому, що дане поняття заміщувалося іншими визначеннями, серед яких 
були: «корпоративна соціальна відповідальність», «етика бізнесу», «корпоративна 
соціальна чутливість» та «та корпоративна соціальна діяльність». Виділяють 
чотири основні підходи до визначення соціальної відповідальності підприємства 
[3]: 

1. Будь-які дії в рамках юридичної законності вважаються соціально 
відповідальними.  Вони не бачать ніякої необхідності відступати від закону, щоб 
запобігти нанесенню шкоди кому-небудь. З цієї точки зору відповідальність 
підприємця ототожнюється з юридичною відповідальністю, тобто будь-які дії в 
рамках юридичної законності вважаються соціально відповідальними. 

2. Інша позиція охарактеризується девізом: «Максимальна прибуток - 
єдиний обов'язок бізнесу». Прихильники цієї позиції стверджують, що вони 
можуть переступити закон, щоб переслідувати чиюсь користь, наприклад, 
отримання прибутку. Прихильники цього напряму зводять соціальну 
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відповідальність до професійної відповідальності. Будь-які дії в рамках 
зазначених норм вважаються соціально відповідальними. 

3. Третя позиція допускає, що в бізнесі є місце соціальної відповідальності, 
але розуміють її як умову, що використовується для досягнення цілей підприємця, 
тобто якщо вона не витримує цього, то може бути відкинута 
з прагматичних міркувань.  

 4. Четверта позиція представляє соціально відповідальної ту організацію, 
яка вважає себе морально відповідальною як перед людьми, які в ній працюють, 
так і перед усіма, хто опиняється під впливом її діяльності. У центр постає 
проблема досягнення та суміщення інтересів всіх учасників «життєдіяльності» 
організації. 

Концепція соціальної відповідальності тільки набуває своєї популярності в 
нашій країні, але вже можна зробити висновки, що: концепція соціальної 
відповідальності має зайняти ще більш значиме місце у розвитку організацій; 
соціальна  відповідальність є комплексним поняттям, де благодійність є лише 
маленькою частиною; потрібно працювати над питаннями соціальної 
відповідальності органів державної влади; соціальна  відповідальність має бути 
збережена саме під час важкої економічної ситуації; обмін практиками компаній з 
оцінки економічної ефективності проектів є необхідним процесом; потрібно 
заохотити компанії до подання соціальних звітів. 

Література: 1. Зелена книга Європейського союзу. 2. Міжнародний 
стандарт ISO/FDIS 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності» // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ksovok.com. 3. Братющенко 
С.В. Соціальна відповідальність підприємництва (огляд концепцій) / 
С.В. Братющенко / / Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: 
погляд молодих вчених. - К.: ІЕОПП СО РАН. - 2005. - С.166-178. 
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Иностранные инвестиции играют важную роль в развитии национальной 
экономики любой страны мира, в частности и Украины. В современных условиях, 
отечественное предпринимательство и предприятия находятся в кризисном 
состоянии через влияние следующих факторов: нехватка собственных 
финансовых ресурсов, использования устаревших технологий и оборудования, а 
также неэффективное использование производственного потенциала. С целью 
развития малого и среднего бизнеса объективно необходимым заданием является 
повышение возможностей создания благоприятного инвестиционного климата, 
который в свою очередь обеспечит более широкое привлечение иностранных 
инвестиций, внедрения новых технологий и использования передового 
зарубежного опыта.  

Несмотря на то, что экономика Украины последние два года переживает 
трудные времена, инвесторы не считают, что Украина полностью потеряла свою 
инвестиционную привлекательность. Да, мы все еще наблюдаем падающую 
экономику, политическую нестабильность и как результат значительное падение 
темпов притока иностранного капитала в нашу страну. [4] 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Для наглядного примера проанализируем объем прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) с 2010 по 2017 год. (Рис. 1). [1] 

По данным Государственной статистики Украины в 2016 году в экономику 
Украины иностранными инвесторами вложено 4405,8 млн.долл. США прямых 
инвестиций (акционерного капитала) против 3763,7 млн.долл. США в 2015 году. 
Инвестиции направляются в уже развитые сферы экономической деятельности. 
Состоянием на 31.12.2016 самые весомые объемы поступлений ПИИ были 
направлены к учреждениям и организациям, которые осуществляют финансовую 
и страховую деятельность, - 10 324,4 млн.долл.США и предприятий 
промышленности - 9 550,2 млн.долл.США.   

Рисунок 1 - Объем прямых иностранных инвестиций 
  
К основным странам-инвесторам в Украину принадлежат Кипр - 9691,6 

млн.долл.США, Нидерланды - 5753,9 млн.долл.США, Российская Федерация - 
4349,8 млн.долл.США, Великая Британия - 2046,3 млн.долл.США, Виргинские 
Острова (Брит.) - 1766,5 млн.долл.США, Германия - 1606,6 млн.долл.США и 
Швейцария - 1467,3 млн.долл.США. 

Следует отметить резкое снижение инвестиционной активности 
зарубежных инвесторов в 2015 году, что вызвано неблагоприятным 
инвестиционным климатом, который сформировался под воздействием многих 
факторов, самыми важными среди которых являются: серьезный политический и 
экономический кризис высокий уровень коррупционных процессов, бюрократия, 
непрозрачность ведения бизнеса и несовершенство законодательных актов 
относительно вопросов привлечения иностранных инвестиций. [5] 

Другим, важным факторам снижения объемов иностранного капитала 
являются:  

- девальвация украинской валюты относительно доллара за период 2013 - 
2015 гг. более, чем в 3 раза - из 8 грн. за 1 дол. США в 25 грн. за 1 дол. США, 
которые свидетельствуют о высоких темпах инфляции в стране; 

 - банкротство более 50-ти банков, что свидетельствует о ненадежности 
банковской системы Украины, из-за чего украинские банки потеряли, в первую 
очередь, доверие населения, а также доверие иностранных кредиторов; 

- проблемы оценки таможенными органами таможенной стоимости 
товаров, способа начисления пошлины и акцизного налога;  

- ориентирование иностранных инвесторов лишь на консалтинговые 
фирмы, данные которых относительно инвестиционного климата в Украине не 
всегда правдиво отображают реальную ситуацию в стране. [2] 
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В начале 2017 года отмечены позитивные изменения – увеличение 
иностранных вложений. На это повлияли следующие факторы:  

-    на сегодня в Украине создано правовое поле для инвестирования и 
развития государственно-частного партнерства. Законодательство Украины 
определяет гарантии деятельности для инвесторов, экономические и 
организационные принципы реализации государственно-частного партнерства в 
Украине; 

- на территории Украины к иностранным инвесторам применяется 
национальный режим инвестиционной деятельности, то есть предоставлены 
равные условия деятельности с отечественными инвесторами. Иностранные 
инвестиции в Украине не подлежат национализации;  

-  с целью упрощения порядка привлечения иностранных инвестиций и 
делания невозможным проявление признаков коррупции при их государственной 
регистрации 31.05.2016 принят Закон Украины № 1390 - VIII "О внесении 
изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно отмены 
обязательности государственной регистрации иностранных инвестиций". [1] 

Также следует проанализировать структуру ПИИ за странами-
инвесторами. Максимальные поступления иностранных инвестиций относительно 
их удельного веса принадлежат следующим странам (табл. 1) [1]  

Наиболее высокий уровень доверия отмечен в Европейских странах. 
Общая ситуация инвестиционных поступлений является  немного благоприятней, 
чем год назад. 

 
Таблиця 1 - Поступления иностранных инвестиций по странам 

Страны Объем прямых инвестиций (топ 10) 
01.01.2017 01.07.2017 

млн.дол. США В % 
соотношении 

млн.дол.США В % 
соотношении 

1)Кипр 9569,9 25,6 9925,4 25,5 

2)Нидерланды  5844,6 15,7 6326,1 16,2 

3)Российская 
Федерация  

4317,5 11,6 4436,7 11,4 

4)Великая Британия 2008,5 5,4 2155,8 5,5 

5)Виргинские 
острова 

1682,5 4,5 1684,2 4,3 

6)Германия 1607,4 4,3 1741,0 4,5 

7)Швейцария 1451,9 3,9 1505,5 3,9 

8)Франция 1294,6 3,5 1334,1 3,4 

9)Австрия 1271,3 3,4 1307,3 3,4 

10)Люксембург 964,2 2,6 988,2 2,5 

 
Но не смотря на все указанные проблемы, государство считается лидером 

за уровнем инвестиционного потенциала в секторе агропромышленного 
комплекса. Украина имеет от 25 к 30% мировых запасов чернозема. Все это в 
сумме открывает возможности для выращивания экологически чистой 
(органической) продукции, потребление которой во всем мире растет огромными 
темпами. К тому же, опыт в данном направлении у нас уже есть.   

Следовательно, для того, чтобы обеспечить благоприятный 
инвестиционный климат, экономика Украины нуждается в реализации 
следующих заданий:   

- усовершенствование правовой и организационной базы; 
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-  предоставления правительственных гарантий инвесторам и закрепления 
их на законодательном уровне; 

-  борьба с коррупцией, уменьшение количеству регулятивных процедур, 
налоговая и судебная реформа; 

-  совершенствование регулирования финансового рынка, а также 
устранение конфликта на Востоке Украины. [3] 
 Решение этих заданий способно стать реальным стимулом для большего 

прилива иностранных средств в национальную экономику в условиях недостатка 
внутренних источников финансирования. 

Вывод. ПИИ выступают фактором повышения конкурентноспособности 
Украины в мировой экономике за счет использования имеющихся конкурентных 
преимуществ и использования новых. Важным условием повышения прилива 
ПИИ является проведение государственной политики, направленной на создание 
стабильных условий функционирования иностранных инвесторов в национальной 
экономике. Достижение этой цели будет способствовать повышению 
национальной конкурентоспособности и более активной интеграции нашей 
страны в международную экономическую систему. 

Литература: 1. Служба государственной статистики Украины. Режим 
доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/. 2.Михайличенко М., Прямые иностранные 
инвестиции в Украину: состояние и перспективы / М. Михайличенко // процессы 
Глобализаций в развитии национальных экономик : материалы между нар. наук.-
практ. конф. 31 марта 2016 г. (ЛКА, г. Львов). Ч. 1. - Тернополь : Шаг, 2016. - С. 
140-142. 3.  Драган І.В. Оценка современного состояния привлечения 
иностранных инвестиций в Украину//Инвестиции : практика и опыт. - 2015. - 
№18. -С.3-6. 4. Кокорина В.И. Состояние и проблемы привлечения прямых 
иностранных инвестиций в экономику Украины//Государство и регионы : 
Экономика и предпринимательство. - 2013. - №6. -С.101-105. 5. Носова Л. В. 
Иностранные инвестиции в Украине: основные механизмы повышения 
эффективности привлечения иностранных инвестиций. – 2013. 
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Благоприятный инвестиционный климат играет важную роль в развитии 

современной экономики страны. Для стремительного экономического развития 
недостаточно собственных финансовых ресурсов, поэтому необходимо 
использовать в  качестве дополнительных средств привлечение иностранного 
капитала. 

Понятию инвестиционный климат иностранные инвесторы при принятии 
инвестиционных решений зарубежные и отечественные ученые всегда уделяли 
большое внимание. В экономической литературе понятие инвестиционный 
климат рассматривают в научных работах И. Бланка, С. Гутеквича, М. Мельника, 
А. Музыченко, Ю. Лукашина, О. Носова, Л. Рахлина, П. Фишера, А. Яковлева и 
других [1]. Оценка инвестиционного климата основывается на анализе как 
объективных факторов, обусловленных природными условиями, так и на учете 
субъективных факторов, возникающих во время экономической деятельности 
субъектов. Несмотря на большое количество работ, посвященных анализу 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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инвестиционного климата в Украине, следует отметить необходимость 
дальнейшего исследования вопроса повышения инвестиционной 
привлекательности национальной экономики в современных условиях.  

Инвестиционный климат государства - это совокупность политических, 
правовых, экономических и социальных условий, обеспечивающих и 
способствуют инвестиционной деятельности отечественных и зарубежных 
инвесторов. Инвестиционный климат непосредственно влияет на основные 
показатели социально-экономического развития Украины. Благоприятный 
инвестиционный климат делает решение социальных проблем, обеспечивает 
высокий уровень занятости населения, позволяет обновлять производство, 
проводить модернизацию и внедрять новейшие технологии. Поэтому в настоящее 
время стабилизация инвестиционного климата, в частности через его анализ и 
прогнозирование, является актуальной задачей для Украины [2]. 

Инвестиции являются не только путем развития, но и рычагом в 
регулировании экономики путем привлечения капитала в определенных отраслей. 
Оценка инвестиционного климата служит инструментом оптимизации потоков 
капиталовложений и поэтому широко распространена во всем мире. Показатели 
оценки инвестиционного климата достаточно полно и всесторонне характеризуют 
состояние экономики страны. Ведущими сферами экономической деятельности, 
по объемам привлечения капитальных инвестиций в Украине, в 2016 остаются: 
промышленность - 117,7 (млрд.грн.), строительство-44,4 (млрд.грн.), сельское, 
лесное и рыбное хозяйство -50,5 (млрд.грн.), информация и телекоммуникации - 
15,6 (млрд.грн.), оптовая и розничная торговля - 29,9 (млрд.грн.); транспорт, 
складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 25,1 (млрд.грн.),  
государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование- 
22,4 (млрд.грн.) (рис. 1) [3] 

 
Рисунок 1 - Капитальные инвестиции по видам экономической 

деятельности за 2016 [3] 
 
На сегодняшний день инвестиционный климат в Украине остается 

неблагоприятным. По оценкам Министерства экономики, общая потребность в 
инвестициях для структурной перестройки экономики Украины составляет от 140 
до 200 млрд. долл. США, а ежегодная потребность - около 20 млрд. долл. США.  
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По оценкам экспертов Всемирного банка, для достижения уровня развития США 
Украине нужно вообще 4 трлн. долл. США. По сравнению с этими цифрами 
фактические объемы инвестиций в Украину являются мизерными. Это 
объясняется тем, что потенциального иностранного инвестора пугает не столько 
проблемы технического характера, которые он может иметь в нашей стране, а 
неопределенность, работа в постоянно меняющемся политическом и 
экономическом среде. Так, общий объем прямых иностранных инвестиций в 
Украину в 2016. составил 4 405 800 000. долл. США [3], что составляет 97,9 
долларов США на одного жителя Украины. Этот показатель значительно отстает 
от аналогичных показателей стран Центральной и Восточной Европы. 
Наибольшие объемы инвестиций поступили из Российской Федерации - 1667,0 
(млн. долл. США), Кипра - 427,7 (млн. долл. США) и Великобритании - 403,9 
(млн.долл. США). (Табл. 1) 

Для улучшения инвестиционного климата в краткосрочной перспективе, 
Украина должна в первую очередь уделить внимание совершенствованию 
организационной и правовой базы. 1 января 2017 Верховной Радой Украины 
принят Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно 
улучшения инвестиционного климата в Украине» № 1797 от 21.12.2016 года. Его 
реализация предусматривает внесение соответствующих изменений в Налоговый 
кодекс Украины с помощью ряда ключевых реформ, которые должны обеспечить 
устойчивый экономический рост и способствовать созданию благоприятных 
условий для развития бизнеса в Украине. 

 
Таблица 1 - Прямые инвестиции (акционерный капитал) из стран мира в 

экономику Украины в 2016 году [3] 

 
Поступление прямых иностранных 
инвестиций в 2016 году (млн долл. 

США) 
В% к итогу 

Всего 4405,8 100,0 

Росийская Федерация 1667,0 37,8 

Кипр 427,7 9,7 

Великобритания 403,9 9,2 

Нидерланді 255,0 5,8 

Австрия 249,9 5,7 

Италия 209,9 4,8 

Венгрия 187,6 4,3 

Виргинские Острова 140,2 3,2 

Швейцария 108,6 2,5 

Туреция 103,2 2,3 

США 85,2 1,9 

Другие страны 567,6 12,8 

 
В результате проведенного анализа видно, что в Украине в течение 

последних лет снизились показатели объемов иностранных инвестиций в страну, 
ведь существуют как политические, так и экономические проблемы, требующие 
внимания, поэтому можно привести следующие направления повышения 
привлечения инвесторов, инвестиций и способствовать улучшению 
инвестиционной деятельности: 

- проведение в Украине и за рубежом мероприятий с целью ознакомления с 
инвестиционными возможностями Украины; 

- презентация за рубежом отраслей и их возможностей, требующих 
инвестиций за рубежом; 
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- формирование благоприятного инвестиционного имиджа страны за 
организацию и участие в международных выставках, ярмарках, инвестиционных 
проектах, публикации в международных изданиях соответствующего профиля; 

- содействие развитию эффективной банковской системы, 
ориентированной на кредитование реального сектора экономики; 

- улучшение информационного обеспечения иностранных инвесторов о 
потенциальных возможностях инвестирования в стране; 

- поддержка малого предпринимательства, поскольку малый и средний 
бизнес позволяют использовать инвестиционный потенциал территорий, 
создавать конкурентную рыночную среду и быстро реагировать на 
потребительские нужды и конъюнктуру рынка [4] 

Таким образом, приведенные направления улучшения инвестиционного 
климата в Украине могут положительно повлиять на дальнейшее его развитие, 
что в свою очередь обеспечит стремительное развитие экономики страны. 
Соответствующее увеличение объема инвестиций в экономику Украины 
обеспечит ускорение социально-экономического развития страны и приоритетных 
отраслей производства. 

Литература: 1. Носова О.В. Інвестиційний клімат в Україні: основні 
напрями поліпшення. //Стратегічні пріоритети. -2008. -№ 1 (6).- С. 59-66. 2. 
Носова О.В. Инвестиционная привлекательность страны. // Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. – Економічна серія. – 2009.- №  
851. – С. 34 – 38. 3. Носова О.В. Влияние привлечения прямых иностранных 
инвестиций на обеспечение экономического роста ТНК. // Корпоративное  
управление и инновационное развитие Севера: Вестник научно-
исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 
финансирования Сыктывкарского государственного университета.- 2016. - № 4. – 
С. 13 -23. 4. Дяченко М. І. Формування інвестиційного клімату та інвестиційна 
привабливість регіону / М. І. Дяченко, О. М. Саковська // Економіка. Фінанси. 
Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 4. - С. 15-24. - 
[Електронний ресурс]  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_4_4 
5.Державна служба статистики України [Електронний ресурс] - режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 6.Кульбашна Г. А. Інвестиційний клімат України та 
шляхи його покращення / Г. А. Кульбашна, В. В. Волошенюк // Сучасна 
економіка : проблеми теорії та практики : матеріали наук.-практ. конф. студентів, 
аспірантів та молодих учених, 14 травня 2014 р., м. Дніпропетровськ. - 
Дніпропетровськ, 2014. - С. 43-46 

 
БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ В СИСТЕМІ  

МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Д-р екон. наук, проф. Черчик Л.М. 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

 
Із зростанням ролі персоналу як основного чинника та носія 

інтелектуального капіталу, менеджмент персоналу підприємства тісно корелює 
управління кадровою безпекою. Це обумовлює необхідність удосконалення 
інструментів менеджменту персоналу та імплементацію в їх структуру 
специфічних інструментів управління кадровою безпекою. Тому виникає потреба 
у розвитку та поглибленні теоретико-методичних положень управління кадровою 
безпекою в системі менеджменту персоналу підприємства, що визначає 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_4_4
http://www.ukrstat.gov.ua/
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актуальність дослідження. Управління кадровою безпекою в системі 
менеджменту персоналу пов‘язано з нейтралізацією ризиків, попередженням 
виникнення загроз та кризових явищ, а також у забезпеченні ефективності 
управління персоналом на основі формування таких властивостей та 
характеристик працівників, які створюють умови для досягнення цілей розвитку 
підприємства та інтересів персоналу. Тому, на нашу думку, варто розширити 
змістовне наповнення функціональних складових менеджменту персоналу. 

Враховуючи те, що витрати підприємств на адаптацію та навчання 
персоналу зростають, необхідно вживати ряд превентивних заходів, починаючи з 
відбору претендентів на вакантні посади та прийому на роботу. Нині висувається 
низка вимог, які полягають у відповідності вакансії рівня освіти, досвіду, 
потенційних знань та вмінь претендента. Водночас здійснюється діагностика 
відповідності особистих якостей претендента як вимогам робочого місця 
(вакантної посади), так і складовим корпоративної культури підприємства, згоди 
працювати в певних умовах та дотримуватись норм та правил.  

Не менша роль відводиться вибору методів та прийомів відбору, оскільки 
саме вони дозволяють правильно розставити акценти при вивченні документів та 
результатів тестувань, співбесід з претендентами. За основу повинні братись 
науково обґрунтовані професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників, 
професіограми, карти компетенцій, посадові інструкції. При наборі персоналу 
доцільно, як елемент забезпечення безпеки підприємства, використовувати такі 
інструменти як укладання договорів та контрактів, де чітко прописуються 
обов‘язки та права сторін, умови несення відповідальності за їх недотримання, а 
також преференції за високу ефективність роботи. 

Формування оптимального складу персоналу передбачає забезпечення 
відповідності потенціалу працівника, його психофізіологічних даних посадовій 
інструкції або вимогам робочого місця. Важливим є формування оптимальної 
структури персоналу за статево-віковою, кваліфікаційною, психо-фізіологічною 
ознакою. Для формування команди фахівців топ-менеджменту доцільно 
використовувати такі інструменти як планування ділової кар‘єри, підготовка 
кадрового резерву на заміщення керівних посад за індивідуальними планами, 
ротація, навчання на спеціальних курсах і стажування на відповідних посадах. 

Окремим елементом у забезпеченні кадрової безпеки слід розглядати 
адаптацію персоналу. Цьому напряму роботи невиправдано приділяється мало 
уваги, а якщо така робота проводиться, то стосується, зазвичай, професійної та 
побутової адаптації без урахування особистісних особливостей прийнятого на 
роботу працівника. В безпековому плані не менш важливі соціально-
психологічна, організаційна адаптація, оскільки саме вони визначають рівень 
лояльності працівників, їх інтеграцію в систему організаційної культури тощо.  

Остання позиція тісно корелює з наступним елементом управління 
кадровою безпекою – управління розвитком персоналу. Важливість цього 
напряму багатоаспектна, оскільки полягає не лише в постійному підвищенні 
кваліфікації, навчанні персоналу для забезпечення максимальної можливості 
виконання різних операцій на робочому місці, що, безумовно, позитивно 
відобразиться на результатах діяльності підприємства і знизить ризики прийняття 
невідних рішень, неякісного виконання завдань тощо. Це один з найсильніших 
елементів мотивації, формування відданості або лояльності працівника до свого 
підприємства. Завдяки ефективній системі управління розвитком персоналу 
підвищується продуктивність праці, особистісна віддача працівників, 
забезпечується раціональне використання та закріплення персоналу, що суттєво 
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знижує ризики невиконання поставлених цілей і отримання бажаних результатів. 
Результатом розвитку персоналу має бути перерозподіл та ротація, що 

включають професійно-кваліфікаційне або посадове переміщення працівників як 
елементи управління кар‘єрою та стабілізація складу персоналу, що передбачає 
формування банку даних про рівень кваліфікації, уміння та знання, побажання 
працівника щодо змісту роботи, результати оцінки працівника з метою 
визначення його потенціалу та потреби в організації навчання, підвищення 
кваліфікації, закріплення. 

Система мотивації в контексті управління кадрової безпеки має 
враховувати два аспекти: дієвість інструментів спонукального характеру до 
ефективної роботи та не уможливлення порушень, зловживань, браку, зради 
інтересів підприємства тощо; урахування особистих потреб, інтересів 
працівників, пов‘язаних з професійною діяльністю. Важливу роль відіграє 
справедлива система оплати праці та її розмір, система доплат і надбавок, 
забезпечення соціальних гарантій у сфері зайнятості, що вимагає від роботодавців 
дотримання порядку працевлаштування, переведення на інші робочі місця чи 
посади, звільнення. Ефективність використання інструментів мотивації 
індивідуальна, має враховувати результати праці, не суперечити принципам 
очікування та справедливості. В іншому випадку зростає ймовірність конфлікту 
інтересів, погіршення соціально-психологічного клімату в колективі, що суттєво 
знизить рівень кадрової безпеки. 

Контроль як елемент кадрової безпеки спрямований на ліквідацію 
можливостей заподіяти збитки. Для цього має бути сформована прозора, 
прийнятна і зрозуміла для працівників система моніторингу на основі таких 
елементів корпоративної ділової етики як регламенти, обмеження, режими, 
бізнес-процеси тощо. Для забезпечення попередньо викладених позицій 
використовується оцінка персоналу та результатів його діяльності. В контексті 
кадрової безпеки доцільно використовувати такі напрями оцінки працівника як 
відповідність посаді або робочому місцю, місце працівника в колективі, особиста 
віддача, лояльність, рейтинги цінності працівника для організації. 

Таким чином, управління кадровою безпекою є складовою системи 
менеджменту персоналу підприємства, націленою на виявлення, знешкодження та 
попередження ризиків і загроз, які, з одного боку, можуть бути спричинені 
персоналом і призвести до негативних наслідків для підприємства; з другого боку, 
передбачають захист працівників, створення сприятливих умов для роботи, 
забезпечення потреб та реалізацію цілей розвитку. Ефективність управління 
кадровою безпекою забезпечується завдяки урахуванню всіх аспектів та напрямів 
менеджменту персоналу, що передбачає імплементацію зазначених вище функцій 
в систему менеджменту персоналу та необхідність отримання відповідних знань, 
умінь і навиків менеджерами кадрових служб. 

 
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ НА ПРИКЛАДІ 

ПРАЛЬНИХ МАШИН УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ 

 
Канд. техн. наук, доц. Шаповалова О.О., студ. Драгенбер В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Актуальність дослідження питання конкурентоспроможності існує, доки на 
ринку товарів і послуг будуть фігурувати різні фірми-виробники, що борються за 
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увагу споживача до свого товару, тому що саме вона, по суті, є основою їх 
успішності, зростання і процвітання.  

Головна мета дослідження – визначити конкурентні можливості товару, 
виявити його сильні і слабкі сторони, визначити напрями діяльності з метою 
підвищення його конкурентоспроможності. 

Об‘єктом дослідження є український споживчий ринок побутової техніки 
 Предметом дослідження є моделі оцінювання конкурентоспроможності 

товару. Велику увагу вивченню цього питання приділяють такі відомі українські 
науковці як: Клименко, Піддубна, Барабась, Чередниченко. Якубовський та інш. 
Серед відомих іноземних науковців, такі як: Портер, Ліфіц, Суперсон, Азазоєв. 

Оцінка конкурентоспроможності продукції – визначення її рівня, що дає 
відносну характеристику здатності продукції задовольняти вимоги конкретного 
ринку в даний період, порівняно з продукцією конкурентів. 

Алгоритм оцінки конкурентоспроможності товару містить наступні 
пункти: 

- огляд ринку товару; 
- дослідження конкурентів; 
- визначення потреб споживачів; 
- визначення параметрів оцінки товару; 
- визначення моделей та методу для кількісної оцінки 

конкурентоспроможності товару. 
Показники конкурентоспроможності – це сукупність критеріїв кількісної 

оцінки рівня конкурентоспроможності товару, що базуються на параметрах 
конкурентоспроможності.  

Параметри конкурентоспроможності — це кількісні харак-теристики 
властивостей товару, які враховують галузеві особливості оцінки його 
конкурентоспроможності. Діляться на технічні, економічні, нормативні. 

На українському ринку пральних машин представлено близько 60 
виробників з різних країн, що і пояснює значну конкуренцію як серед фірм-
виробників, так і серед товарів в цілому. 

 
Рисунок 1 – Розподіл українського ринку пральних машин 

між виробниками за 2017 рік 
 
З плином часу змінився і підхід покупців при виборі пральних машин. 

Пропозицій в цій категорії маса, фірми конкурують не тільки за ціною, але і 
багатьом іншим параметрам. Середній термін служби пральної машини  можна 
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оцінити приблизно в 7 років. Крім стандартного набору параметрів - ціна, бренд, 
функціонал, увага приділяється дизайну, наявності додаткових можливостей. 
Також споживачі звертають увагу на клас енергозбереження та шуму. 

В ході дослідження обрано технічні та економічні показники, які будуть 
використані для  подальшого розрахунку конкурентоспроможності пральних 
машин, які вироблено в Україні. 

 
Таблиця 1 – Показники для розрахунку конкурентоспроможності пральних 

машин 
Технічні показники Економічні показники 

1. обсяг завантаження ( від 3 до 9 кг) 1. ціна пральної машини 

2. клас прання (A, B, C, D, E, F) 2. вартість сервісу 

3. клас віджиму (A, B, C, D, E, F)   

4. швидкість віджиму об/хв ( від 800 до 1600)  

5. клас енергоспоживання (А+++,А++, А+, А,В, С,D)  

6. матеріал баку (пластик чи метал)  

7. довговічність (гарантія роботи, років)  

8. додаткові функції  

9. рівень шуму (дБ)  

 
В роботах науковців можна знайти значну кількість класифікацій методів 

оцінки конкурентоспроможності товару, які діляться за такими групами: 
 методи аналізу конкурентних преваг; 
 матричні методи оцінки конкурентоспроможності; 
 аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності; 
 графічні методи оцінки конкурентоспроможності. 
Для визначення рівня конкурентоспроможності продукції побутового 

призначення (техніки) на практиці найчастіше застосовують такі моделі: 
- Модель Розенберга; 
- Модель з ідеальною точкою. 
- Модель оцінки на основі рівня продаж. 
- Аналітично-розрахункова модель. 
Модель Розенберга. Модель виходить з того, що споживачі оцінюють 

товари з погляду їх придатності для задоволення своїх потреб. Вона виражається 
за наступною формулою: 

                                     (1) 

де  - суб‘єктивна придатність товару (ставлення до товару);  
      - важливість функцій для споживача; 
     - суб‘єктивна оцінка придатності для задоволення функції і. 
Перевагою моделі є той факт, що кожному товару може бути поставлено у 

відповідність певне число, що значно полегшує порівняння товарів з метою 
визначення їх конкурентоспроможності (чим більше число, тим більш 
конкурентоздатний продукт). 

Недоліками моделі є складність визначення й оцінки найважливіших для 
продукту характеристик з точки зору споживача; немає порівняння з ідеальними 
характеристиками товару. 

Модель з ідеальною точкою. Особливість моделі – у введенні додаткової 
компоненти – ідеальної величини характеристики товару. Формула для 
розрахунку наведена нижче. 
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     2                            (2) 

де  – оцінка споживачами марки j;  
     – важливість характеристики k(k=1,…n);  
     – оцінка характеристики марки j з погляду споживачів;  
     Ik – ідеальне значення характеристики марки j з погляду споживачів;  
     R  – параметр, що означає при r=1 постійну, а при r=2 – спадну 

граничну корисність. 
Переваги: модель дає уявлення про ідеальний, з погляду споживача, 

продукт і дає змогу визначити ступінь відхилення даного продукту від ідеалу, що 
й зумовлює його конкурентоспроможність. Недоліки: складність у визначенні 
характеристик ідеального і оцінюваного товару; використання експертних оцінок. 

Для вирішення практичної задачі оцінки конкурентоспроможності 
побутової техніки, зокрема пральних машин доцільно використовувати 
аналітично-розрахункову модель, яка  передбачає розрахунок інтегрального 
показника конкурентоспроможності товару (Кінт) .  

                                                      (3) 
де Кінт – інтегральний показник конкурентоспроможності ; 
      – індекс технічних параметрів (індекс якості);  
      – індекс економічних параметрів (індекс цін). 
Перевагою методу є те, що він достатньо простий для порівняння з 

товарами-конкурентами і дозволяє здійснювати загальний аналіз на основі аналізу 
окремих показників. 

Для оцінки конкурентоспроможності ми порівнюємо отриманий нами 

інтК з нормативним значенням. 

Якщо інтК >1 - оцінюваний товар вважається більш 
конкурентоспроможним, ніж товар-аналог. 

Якщо інтК  <1 - рівень конкурентоспроможності оцінюваного товару є 
нижчим, ніж у товару-конкурента;  

якщо інтК  =1, то ця ситуація інтерпретується як тотожність рівнів 
конкурентоспроможності обох товарів. 

Висновки: в ході роботи досліджено поняття конкурентоспроможності 
товару, розглянуто основні математичні методи та моделі оцінки 
конкурентоспроможності товару, зроблено аналіз українського ринку пральних 
машин та визначено основні показники для розрахунку конкурентоспроможності 
пральних машин українського виробництва. 

Література: 1. Ахматова М., Попов Є. Теоретичні моделі 
конкурентоспроможності. / / Маркетинг. - № 4. - 2003. - С. 25-38. 2. Плясунков 
А.В. Економічні методи управління конкурентоспроможністю продукції: 
Автореферат дисертації / О.В. Плясунков. Мн. БГПА, 2002. - 21 с. 3. Шкардун 
В.Д. Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності нового товару: на 
прикладі кондиціонерів. / / Маркетинг і маркетингові дослідження. - 2001. - № 4. - 
С.15-25. 4. Яшева Г.А. Як оцінити конкурентоспроможність товару. / / 
Маркетингова освіта. - 2004. - № 1. - С.20-25. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ БАЛАНСУ ЯК ФОРМИ ЗВІТНОСТІ 

 

Студ. Шваєвська М. Б., науковий керівник: доц. Сафарова А. Т. 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк 

 

Бухгалтерський облік незмінно підтверджує виконання завдань, які на 
нього покладені: визначення фінансово-майнового стану підприємства та 

результатів його діяльності. Звідси, головне джерело інформації про фінансовий 
стан підприємства ‒ баланс, що є складовою системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, яка забезпечує інформаційні потреби різних категорій 
внутрішніх і зовнішніх користувачів. 

В останні роки в економічній літературі дедалі частіше можна зустріти 
критику традиційних фінансових показників, сформованих на основі даних 
бухгалтерського обліку як підґрунтя для прийняття управлінських рішень. Ця 
критика зумовлена ретроспективним характером показників, що значно зменшує 
їхню цінність для управління [1, с. 56]. 

Проаналізуємо погляди вчених щодо удосконалення бухгалтерського 
балансу. 

Першими розглянемо пропозиції щодо удосконалення балансу 
запропоновані Довбуш В. І. Науковиця вважає, що чинний бухгалтерський баланс 
ще не повною мірою відповідає потребам контролю за дотриманням прийнятого в 
фінансовому менеджменті «золотого правила ліквідності», згідно з яким активи 
підприємства мають фінансуватися пасивами такої самої строковості. Це 
пов‘язано з недостатньо чітким розмежуванням у балансах українських 
підприємств активів та зобов‘язань. Тому, для збереження порядку розміщення 
статей у активі балансу від найменш ліквідних до найбільш ліквідних, у пасив 
балансу залежно від строку погашення пропонується внести зміни до порядку 
розташування розділів (статей) бухгалтерського балансу.  

Довбуш В. І. зазначає, що у процесі фінансово-господарської діяльності в 
підприємств, крім фактичних зобов‘язань, можуть також виникати умовні, 
реальність яких залежить від настання чи ненастання певних подій у 
майбутньому. До такого виду зобов‘язань належать забезпечення. Відповідно до 
П(С)БО № 11 «Зобов‘язання», забезпечення – це зобов‘язання з невизначеними 
сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення виникає внаслідок 
минулих подій зобов‘язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення 
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди, його оцінка може 
бути розрахунково визначена. Тому пропонується в пасиві балансу виділити 
додатковий розділ «Пасиви, прирівняні до зобов‘язань», що включив би статті 
«Цільове фінансування» та «Забезпечення наступних витрат і платежів». 

З метою достовірної оцінки фінансового стану діяльності підприємства 
одиниця виміру має бути «тис. грн» з десятковим знаком, вважає Довбуш В. І. [1, 

с. 58]. 
Для підвищення релевантності інформації бухгалтерського балансу при 

прийнятті рішень, на думку Кулик В. А., необхідним є включення до 
бухгалтерського балансу додаткових показників, що дозволять йому стати 
надійним джерелом інформації для оцінки вартості підприємства. Вирішення 
даного питання стає можливим при включенні до бухгалтерського балансу 
потенційних активів та потенційного власного капіталу, величина яких 
визначається як різниця між ринковою та балансовою вартістю підприємства [2, с. 
245]. 
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Петришин Л., Сиротюк Г. пропонують деякі розділи і рядки балансу 
скоротити, об‘єднати або взагалі вилучити з балансу. Розглянемо детальніше 
пропозиції науковців. Зокрема, розділ 1 активу балансу пропонують скоротити, 
об‘єднавши статті «Гудвіл», «Відстрочені податкові активи» у статтю «Інші 
необоротні активи». Інформацію з розділів 3 і 4 «Витрати майбутніх періодів» та 
«Необоротні активи, призначені для продажу і вибуття» вважають не настільки 
суттєвою для їх виділення в окремий розділ, тому її доцільно відображати теж у 
складі статті «Інші необоротні активи». Пасив балансу пропонують відображати в 
трьох розділах: «Власний капітал», «Довгострокові зобов‘язання», «Поточні 
зобов‘язання» [3, с. 179]. 

Сафарова А. Т. вважаємо, що доходи майбутніх періодів та забезпечення 
повинні включатися до складу власного капіталу, оскільки вони не є 
заборгованістю підприємства і немає двох суб‘єктів винних один одному. На її 
думку, розділ І «Власний капітал» пасиву балансу слід означити як «Власний 
капітал та забезпечення» з додаванням двох статей – «Забезпечення» та «Доходи 
майбутніх періодів», а розділ ІІІ – «Поточні зобов‘язання».  

Також, на думку Сафарової А. Т., недоцільно виділяти окремим розділом у 
балансі зобов‘язання, пов‘язані з необоротними активами, утримуваними для 
продажу, та групами вибуття, адже згідно з Планом рахунків така заборгованість 
відображається у складі «Розрахунків за іншими операціями» і є зобов‘язаннями, 
прямо пов‘язаними з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними 
для продажу. Саме тому варто розділ ІV «Зобов‘язання, пов‘язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» пасиву балансу 
вилучити, а відповідну статтю «Зобов‘язання, пов‘язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття» вписати у розділ ІІІ «Поточні 
зобов‘язання» [4, с. 285]. 

Отже, удосконалення бухгалтерського балансу є в постійному полі зору 
науковців, що зумовлено необхiднiстю пiдвищення його iнформацiйної 
потужностi та зручностi використання у процесi аналiзу фiнансового стану 
підприємства. Сучасні науковці вносять пропозиції щодо змiни мiсця 
вiдображення у балансi окремих видiв майна та джерел його формування, змiни 
назв окремих структурних елементiв балансу для покращення розумiння 
показникiв, що наводяться за вiдповiдними статтями. Процес удосконалення та 
наближення вітчизняної системи обліку та звітності до вимог міжнародних 
стандартів не завершено та потребує подальших досліджень у цьому напрямку. 

Література: 1. Довбуш В. І. Баланс підприємства: історія виникнення, 
розвитку та становлення / В. І. Довбуш // Незалежний аудитор. - 2013. - № 6. - С. 
52-59.  2. Кулик В. А. Бухгалтерський баланс – інструмент визначення 
реальної вартості майна підприємства / В. А. Кулик // Науковий вісник. 
Ужгородського університету. Серія: Економіка / М-во освіти і науки. України, 
Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. – Ужгород,. 2010. – Спецвип. 
29, ч. 2. – С. 242-245. 3. Петришин Л. Удосконалення методики складання 
фінансової звітності підприємства [Текст] / Л. Петришин, Г. Сиротюк // Вісник 
Львівського національного аграрного університету. - 2013. - № 20(1). - С. 178-185. 

4. Сафарова А. Т. Місце забезпечень та доходів майбутніх періодів у балансі 
підприємства / А. Т. Сафарова // Економічні та соціальні інновації як фактор 
розвитку економіки : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 трав. 2014 
р.) / відп. Ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 284-286. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Студ. Швайко Н.А., канд. екон. наук, доц. Кулинич М.Б. 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

Доходи – це наслідок продуктивної операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності. Структура доходів змінюється залежно від джерела їх 
утворення. Так, дохід від реалізації це результат суспільного визнання споживчої 
вартості реалізованих товарів (робіт, послуг). Його складовими є вартість праці та 
додана вартість, що розкладається на: заробітну плату робітників та валовий 
прибуток (який є джерелом покриття: непрямих витрат, пов‘язаних зі здійсненням 
функції управління, створення резервів, накопичення джерел майбутнього 
розширення виробництва, здійснення соціальних програм). 

Дoхiднiсть пiдприємствa є oдним iз нaйгoлoвнiших пoкaзникiв, щo 
вiдoбрaжaє фiнaнcoвий стaн пдiприємствa. Крiм кeрiвництвa фiрми i кoлeктивy, 
вiн цiкaвить вклaдникiв кaпiтaлy (iнвeстoрiв, крeдитoрiв), a тaкoж пoдaткoвy 
cлyжбy, фoндoвi бiржi. 

У бyхгaлтерському oбліку методологічною основою формування 
інформації про дохoди нині є П(С)БО 15 «Дохід» [2; 1; ст. 27] та НП(С)БО № 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [1]. 

У міжнародній практиці обліку і звітності аналогом вітчизняного П(С)БО 
15 «Дохід» є МСБО 18 «Дохід». 

Згідно з П(С)БО № 15 (п.4) дохoди – цe збільшення економічних вигод у 
вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до 
зростання власного капіталу, за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
власників. Не визнаються доходами: суми податків на додану вартість, акцизів, 
інших податків і обов‘язкових платежів, що підлягають перерахуванню до 
бюджету й позабюджетних фондів; сума надходжень за договором комісії, 
агентcьким та іншим аналогічним до- говором на користь комітента тощо; сума 
попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума авансу в рахунок 
оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума завдатку під заставу або на 
погашення позики, якщо це передбачено відповідними угодами; надходження, що 
належать іншим особам [2; ст. 276]. 

Усі ці визначення не суперечать МСБО 18 «Дохід» і тому можуть бути ви- 
користані при розробленні подальших схем формування відповідних показників 
звіту про фінансові результати [3]. 

На вітчизняних підприємствах у сучасних умовах є трyднoщi oблiкy 
дoхoдiв пiдприємcтв, зокрема - нeпoвнoтa тa нeсвoєчacнiсть вiдoбрaжeння. Більше 
половини пiдприємcтв Укрaїни зaнижyють рiвeнь дoхoдiв, aбo мaють «чoрнy 
бyхгaлтeрiю». Ця прoблeмa є багатоаспектною, cклaдною і cтoсyється організації 
обліково-аналітичного забезпечення господарської діяльності та наповнюваності 
бюджету держави. 

Зaнижyючи рoзмiр cвoїх дoхoдiв, під час представлення звітності 
пiдприємcтвa нaдaють нeдoстoвiрнy інформацію її користувачам.Цe призвoдить 
дo прийняття пoмилкoвих eкoнoмiчних рiшeнь. Внaслiдoк цьoгo викликaють 
рoзбіжнoсті мiж пoдaткoвим тa бyхгaлтерcьким oблiкoм дoхoдiв. 

Для усунення  перелічених проблем доцільно: 
 зменшити ставку податку на прибуток 
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 постійно удосконалювати програмне забезпечення обліку доходів 
підприємства 
    В результаті впровадження зазначених нововведень вирішиться не 

тільки питання,щодо достовірності даних доходів, а й створяться умови для 
розвитку підприємницької діяльності. Крім того, поступовий перехід до 
автоматизації та відмова від паперових документів дасть можливість створити 
єдину загальнодержавну базу норм і нормативів, що відповідатимуть 
міжнародним і європейським стандартам. 

Доцільно переглянути склад доходів інвестиційної та фінансової 
діяльності, зокрема, рахунок 72 «Доходи від участі в капіталі» перенести до 
складу інвестиційної діяльності, мотивуючи таку зміну визначенням методу 
участі в капіталі. Інвестиції (не фінансові) в асоційовані, дочірні або спільні 
підприємства саме й призведуть до зміни розміру і складу власного та позикового 
капіталу підприємcтва, що відповідно до П(С)БО є фінансовою діяльністю. [4]. 

Разом з тим, до рахунку з обліку фінансових доходів доцільно включити 
наступні субрахунки: дохід від одержаних штрафів, пені неyстойок; дохід від 
відшкодування списаних активів; дохiд від курсових різниць. 

Таким чином, необхідно приділяти увагу питанням обліку доходів як 
джерела формування результатів діяльності суб‘єктів господарювання, що 
сприятиме росту економічної сфери країни та матеріального добробуту її 
населення. 

Література: 1. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.interbuh.com.ua/ua/ 
documents/onemanuals/35131 2.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 
―Доходи‖, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 
290 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://buhgalter911. 
com/Res/PSBO/PSBO15.aspx  3. Міжнародні стандарти фінансової звітності 
(МСФЗ) включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та 
Тлумачення за станом на 31 березня 2004 року. І частина. – К. : ФПБАУ, 2004. – 
1278 с. 4. Прохар Н. В. Напрями вдосконалення обліку доходів підприємств 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3529/3/Pr.pdf 

 

КАТЕГОРІЯ РОЗВИТОК: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОСНО 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Д-р. екон. наук, проф. Шимановська-Діанич Л.М.,  

канд. екон. наук, доц. Рибалко-Рак Л.А., 
асп. Бойко Г.С. 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  
 

Особливості ринкової економіки зумовили принципово нові умови 
функціонування вищих навчальних закладів, що змінюють ключові основи 
розвитку  системи вищої освіти. Перед суб‘єктами управління вищих навчальних 
закладів постає завдання ідентифікації, оцінки та регулювання факторів, що 
впливають на їх розвиток, із наступним врахуванням їх у стратегії сталого 
розвитку. Тому досліджуючи особливості функціонування та розвитку ВНЗ в 
процесі становлення економіки знань, доцільно розглянути розвиток як дефініцію 
через формування трактувань даного терміна. 

http://www.interbuh.com.ua/ua/
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Дослідження категорії «розвиток» знайшло своє відображення в філософії, 
теорії систем, менеджменті, кібернетиці тощо. Геракліт (VІ ст. до н.е.) 
стверджував, що «все тече, все зазнає змін…, а тому жодна людина не може двічі 
увійти в одну і ту ж річку» [7, с. 265]. Сократ доповнив це твердження 
доцільністю переходу матерії з одного стану в інший. Рене Декарт (ХVІІ ст.), 
застосувавши механістичний підхід, окреслив необхідні межі розвитку через 
поняття «простору», «руху» і «механізму» як головного джерела розвитку світу 
[7, с. 306].  

У філософському словнику категорія «розвиток», трактується як 
незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних і ідеальних об‘єктів [9]. 
Ґрунтуючись на цьому трактуванні Л.Г. Мельник проводить аналіз і дає оцінку 
дефініції «розвиток» через призму сутнісних аспектів трьох основних 
властивостей: необоротності, спрямованості й закономірності. Автор зазначає, що 
«тільки одночасна наявність трьох зазначених властивостей виділяє процеси 
розвитку серед інших змін» [5].  

Л.М. Шимановська-Діанич зазначає, що синергійний ефект від 
взаємопов‘язаного прояву трьох вищеописаних властивостей складних відкритих 
систем виявляється в унікальності процесу їх розвитку, насамперед за рахунок 
різної ефективності використання і доцільності застосування різноманітних 
технологічних процесів, масштабів виробництва, засобів, способів і методів 
управління, ресурсів, однорідності фаз і стадій розвитку, а головне, за рахунок 
вагомого прояву суб‘єктивного фактора свого розвитку – людини, та рівня її 
розвитку. Саме присутність і рівень розвитку людини в системі на різних 
ієрархіях управління, людини, яка творчо підходи до праці, є креативно-
активною, використовуючи при цьому креативно-емоційний інтелект, і надає 
поведінці системи непередбачуваний і унікальний характер розвитку [10].  

Зінов‘єв О.А. розглядає розвиток об‘єкта як розкриття або розгортання 
його внутрішнього потенціалу [3, с. 133], Афанасьєв В.Г. – як процес 
незворотних, спрямованих і закономірних змін, який призводить до виникнення 
кількісних, якісних і структурних перетворень структури і функцій організаційної 
системи [1, с. 84, 88].  

Коротков Е.М. трактує розвиток – як сукупність змін, що ведуть до появи 
нової якості і укріплення життєвого рівня системи, її здатності здійснювати опір 
руйнівним силам зовнішнього середовища [4, с. 117]. Розвиток підприємств 
пов‘язують зі змінами, що підвищують ступінь організованості системи [6, с. 17] 

Шумпетер Й. під розвитком підприємств розуміє процеси, що ведуть до 
кількісних і якісних змін у всіх функціональних сферах підприємства [11, с. 18]. 

Власенко В.А. вважає за доцільне дати наступне визначення категорії 
розвиток систем – це процес їх переходу в новий, більш якісний стан за рахунок 
накопичення кількісного потенціалу, зміни і ускладнення структури та складу, 
внаслідок чого виникає здатність здійснення опору рушійному впливу факторів 
зовнішнього середовища, необхідність розробки відповідного механізму 
управління таким розвитком (з виділенням окремих його складових), а також 
можливість ефективного функціонування системи у майбутньому [2, с. 409]. 

Вищий навчальний заклад, відповідно до Закону України «Про освіту», 
визначається як окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або 
публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої 
діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, 
інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього 
процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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їхніх покликань, інтересів і здібностей. Сучасний ВНЗ представляє собою 
високодиверсифіковану організацію, що займається виробництвом різнопланових 
економічних благ (товари і послуги, в основному освітні) [8]. 

Тому досліджуючи розвиток вищого навчального закладу (ВНЗ) вважаємо 
за доцільне запропонувати авторське трактування економічної сутності та змісту 
категорії, а саме: розвиток ВНЗ – це формування нової якості в системі 
матеріальних і ідеальних елементів освітньої діяльності за рахунок пошуку 
потенціалу в освітньому процесі через проведення структурних змін у системі, що 
потенційно сприятиме підвищенню рівня опору складному і динамічному 
зовнішньому середовищу, і як наслідок конкурентоспроможності закладу в 
стратегічній перспективі. 

Досягнення конкурентоспроможності ВНЗ можливо досягти за рахунок 
впровадження інноваційної моделі розвитку, яка дозволить впроваджувати зміни 
в навчальний процес у відповідності до вимог соціально-економічних та 
технологічних факторів зовнішнього середовища, а також відповідно до реальних 
і потенційних потреб споживачів освітніх послуг.  

Література: 1. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и 
управление / В.Г. Афанасьев. – М.: Политиздат, 1981. – 432 с. 1 2. Власенко В.А. 
Етимологія категорії управління розвитком соціально-економічних систем у 
ринкових умовах господарювання / В.А. Власенко // Вісник ДонДУЕТ ім. М. 
Туган-Барановського: науковий журнал. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-
Барановського, 2006. – Вип. 4 (32). – С. 8–15. – (Економічні науки) 3. Зиновьев 
А.А. Логическая социология / А.А. Зиновьев. – М.: Социум, 2002. – 154 с.  4. 
Коротков Э.М. Концепция менеджмента / ЭМ. Коротков. – М.: Издательско-
Консалтинговая Компания „ДеКА‖, 1997. – 304 с. 5. Мельник Л. Г. 
Фундаментальные основы развития / Л. Г. Мельник. – Сумы: ИТД 
«Университетская книга», 2003. – 288 с. 6. Путятин Ю.А. Финансовые механизмы 
стратегического управления развитием предприятия / Ю.А. Путятин, А.И. 
Пушкарь, А.Н. Тридед. – Харьков: Основа, 1999. – 488 с. 7. Спиркин А.Г. 
Философия: [учебник] / А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2002. – 736 с. 8. 
Стратегічне управління вищим навчальним закладом: теорія, методологія, 
практика: монографія / С. Г. Натрошвілі. – К.: КНУТД, 2015. – 320 с. 9. 
Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л.Ф. Ильичев, П.Н. 
Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с. 
10 Шимановська-Діанич Л. М. Управління розвитком персоналу рганізацій: теорія 
і практика: [монографія] / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава: РВЦ ПУЕТ, 
2011. – 430 с. 14 11. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование 
предпринимательской прибыли, кредита, процента, капитала и цикла 
конъюнктуры / Й. Шумпетер ; пер. с нем. В.С. Автономова. – М.: Прогресс, 1982. 
– 458 с.  

 
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ 
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     Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

 Метод (від грец.  — «шлях крізь») — систематизована сукупність кроків, 
які потрібно здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети. [1] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Сьогодні під методом розуміють особливий спосіб або систему способів, 
застосовні до будь-якої науково-практичної діяльності. Жоден спосіб не є 
повноцінним і завжди реалізується в сукупності, проте саме за особливостями 
окремого способу відрізняють і систематизують методи. Алгоритм може 
відрізнятися в одному особливому етапі за окремими ознаками дії, інструменту чи 
технологічним особливостям процесу. Це виливається в значне розмаїття методів, 
які можна звести до основних або навіть основного. 

Розрізняють такі групи методів: 
1 - методи, засновані на дослідженні, знаннях та інтуїції спеціалістів: метод 

експертних оцінок, метод «мозкового штурму», метод ділових ігор, метод 
«сценаріїв», морфологічний метод; 

2 - методи формалізованого представлення систем: аналітичні, теоретико-
множинні,логічні, лінгвістичні, семіотичні, графічні, статистичні, структурно-
лінгвістичні, моделювання, імітаційно-динамічні моделювання; 

3 - комплексні: комбінаторика, ситуаційне моделювання, типологія, графо-
семіотичне моделювання, методи дослідження інформаційних потоків. 

Системологія надає значну універсальність формалізованого алгоритму і 
лише в об'єктному, субєктному, ресурсному, регламентному, процессорному або 
по кінцевому продукту вирізня саму методологію. Незважаючи на різність оцінок 
та трактовок різних філософських шкіл, методологія дає універсальність 
визначеною самою природою, як твердив Леонардо да Вінчі: «Природа — 
учитель усіх вчителів! Це зреалізована біоніка та біофізика складних систем в 
сучасному та споконвічному відображені методології». 

Споживач, придбавши та використавши продукцію або скориставшись 
послугою, формує нове ставлення з огляду на задоволеність або незадоволеність, 
яку він відчуває після використання продукту або послуги.  

Класифікація методів вимірювання задоволеності споживачів зображена на 
рисунку 1. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Рисунок 1 - Класифікація методів вимірювання задоволеності споживачів 
 
Перший крок в дослідженні споживача полягає у з'ясуванні того, хто 

конкретно є споживачем і які його запити, щоб можна було скласти відповідну 
анкету, в якій задаються правильні питання. Це здійснюється або пошуковим 
дослідженням фокус-груп (зазвичай на споживчих ринках), або проведенням 
глибинного інтерв'ю один на один (як правило, на ділових ринках). 

Розглянемо кожний метод більш детально. 
 1. Якісні методи: 

Методи вимірювання задоволеності споживачів 

Якісні Кількісні Комплексні 

- Моніторинг укладених 
договорів 
- Моніторинг рекламацій 
- Метод спостережень 

- комбінаторика 
- ситуаційне 
моделювання 
- і т.д. 
 

- RFM – аналіз 
- Опитування 
споживачів 
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1.1. Моніторинг укладених договорів. Більшість підприємств України 
працює виключно по договорах (контрактах) з замовником. В процесі підписання 
контракту узгоджуються основні вимоги замовника, а саме якість товару (технічні 
характеристики), якість упаковки (дизайн, маса, габарити, склад використаних 
матеріалів), вартість товару (може входити і транспортування), термін поставки 
(доставки), додаткові умови до монтажу, сервісному обслуговуванню, введенню в 
експлуатацію. Даний метод є найменш витратним способом оцінки задоволеності 
споживача, однак він має ряд недоліків: у контракті в основному фіксуються 
вимоги, які визначив виробник продукції; для більшості видів продукції рівень 
задоволеності споживача слід визначати після певного терміну експлуатації товару. 

1.2. Моніторинг рекламацій (претензій до якості проданого товару, 
виконаної роботи чи наданої послуги). Перевагами цього методу є мінімальні 
витрати і відносна доступність, але він не враховує рекламації, отримані в усній 
формі (при переговорах з замовниками, через менеджерів по продажам, 
дистриб‘юторські і дилерські мережі). Численні дослідження [2 с.21], [3 с.26] 
показують, що близько 25% незадоволених покупців не звертаються з претензіями 
до виробника, а просто обмежують обсяг покупок або купують аналогічну 
продукцію в інших виробників. 

1.3. Метод спостережень. Широко використовується в якості конкурентної 
розвідки. Суть його полягає в оцінці якості обслуговування і збору необхідної 
інформації за допомогою фахівців, які виступають у ролі «покупця». Даний метод 
залежить від компетенції «покупця» і має великий ступінь погрішності. 

2. Кількісні методи: 
 2.1. RFM – аналіз (Regency Frequency Monetary). Метод заснований на 

аналізі клієнтської бази даних. Широко використовується в країнах з розвинутою 
економікою. Абревіатура RFM розшифровується наступним чином: R (Regency – 
новизна) – дата здійснення клієнтом останньої покупки. Чим ближче R до поточної 
дати, тим вище ймовірність повторного здійснення покупки; F (Frequency – 
частота) – загальна кількість здійснення покупок. Чим більше значення показника 
F, тим вище ймовірність повторного здійснення покупки; М (Monetary – грошове 
вираження) – загальна сума грошей, яку клієнт витратив, здійснюючи покупку. За 
допомогою показника М оцінюється купівельна спроможність клієнта, але не 
поведінка споживача. 

2.2. Опитування споживачів. Як правило, використовується такий вид 
опитування, як анкетування за допомогою шкал оцінок. Найбільш зручними для 
аналізу і прийняття управлінських рішень є цифрові шкали. 

3. Комплексні методи – це сумісне використання якісних і кількісних 
методів аналізу. 

При аналізі поведінки споживачів доцільно користуватися комплексними 
методами оцінки задоволеності. Вони дозволяють отримати найбільш повну уяву 
про дії споживачів в момент здійснення покупки, а після нього – про їх переваги і 
побажання. В подальшому аналіз задоволеності споживача є основою створення 
ринкової стратегії підприємства. При оцінюванні задоволеності споживачів 
виникає проблема оптимального вибору критеріїв вимірювання і методів 
розрахунку комплексного показника. Вибір критеріїв вимірювання здійснюється в 
залежності від особливостей продукції і класифікації споживачів (за типом і 
обсягом продукції; за типом споживача; за періодичністю придбання продукції; за 
структурою закупівель). Найчастіше вимірювання задоволеності споживача 
здійснюється шляхом складання показників задоволеності з урахуванням вагових 
коефіцієнтів за формулою (1): 
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     (1) 
                                        

де Ко – комплексний показник оцінки задоволеності споживача, балів; 
    Кі-  і-й показник оцінки задоволеності споживача, балів; 
     Мі – коефіцієнт вагомості і-го критерію задоволеності, часток одиниць; 
    n – кількість критеріїв оцінки, одиниць. 
Таким чином, використання сучасних методів оцінки задоволеності 

споживачів дозволяє вивчити і науково обґрунтувати найважливіші моменти 
щодо задоволеності споживачів, пов‘язані з плануванням діяльності підприємств і 
їх стратегій функціонування на ринку, що необхідно в умовах нестабільності та 
зростаючої конкуренції. 

Література: 1. Л. Нагорна. Метод // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. 
Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське 
видавництво, 2011. — с.443 ISBN 978-966-611-818-2. 2. Копанева И.Н. Как 
измерить удовлетворенность потребителя // Методы менеджмента качества. – 
2003. - №6. – С. 21-26. 3. Дубровская Е.С. Методы оценки удовлетворенности 
потребителей // Методы менеджмента качества. – 2006. - №4. – С. 26-30. 
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На сьогоднішній день ресурсний підхід є найбільш розвиненим та 
обґрунтованим інструментом теорії стратегічного управління. Теоретичні 
передумови ресурсного підходу пов‘язані з працями економістів-класиків, 
наприклад, Е.Пенроуз, Й. Шумпетера та інших. Практична значимість цього 
підходу полягає в новому обґрунтуванні ролі менеджменту у стратегічному 
управлінні компанією. У даному підході підприємство – це комплекс ресурсів. 

Ресурсна концепція розвивається і перетворюється у ресурсну теорію 
фірми, визнану найбільш перспективною. 

У ресурсній концепції по-новому трактується сутність стратегічного 
управління. Раніше його сенс бачився у оптимальному співвідношенні фірми з її 
специфічним зовнішнім середовищем, інакше кажучи, концепція стратегії була 
реактивною. У ресурсному підході вона стала проактивною, оскільки тепер від 
фірми вимагалось випереджаюче створення та розвиток унікальних ресурсів і 
здібностей. 

Ресурси – це вихідні дані для виробничого процесу підприємства. Це 
фінанси, устаткування, здібності працівників, патенти, талановиті менеджери. 

Здібність – це потенціал набору ресурсів виконувати інтегрально будь-яку 
діяльність. Здібності уявляють собою характерну рису підприємства, його уміння 
робити щось краще ніж у конкурентів, використовуючи особливий набір бізнес-
атрибутів, які конкурентам дуже важко скопіювати. 

Ресурси і здібності компанії є її конкурентними активами і визначають її 
здатність успішно вести справи на ринку. Тому кожне підприємство повинно 
правильно аналізувати та виявляти свої ресурси і здібності. 

Ресурси можна розподілити на три основні категорії :  
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- матеріальні;  
- нематеріальні; 
- людські. 
Матеріальні ресурси значно легше ідентифікувати ніж нематеріальні, бо це 

ресурси які можна порахувати або до яких можна доторкнутися. 
Нематеріальні ресурси визначити складніше, але частіше вони відносяться 

до найбільш важливих конкурентних активів. Вони включають в себе бренди, 
репутацію компанії, відносини з усіма стейкхолдерами підприємства, культуру 
компанії та систему стимулювання. 

Людські ресурси – це виробничі послуги, які людина пропонує 
підприємству у формі своїх знань, умінь та здібностей. Ідентифікація та оцінка 
запасу людських ресурсів у фірмі – складний та трудомісткий процес. Людські 
ресурси оцінюються під час прийому на роботу співробітника, коли кваліфікація 
та досвід служать індикаторами потенціалу ефективної діяльності, а після 
прийому на роботу підтверджуються щорічними звітами співробітника про 
зроблено роботу. 

Складання списку ресурсів за всіма категоріями допоможе менеджерам не 
пропустити ресурси компанії, які можуть мати значення у конкурентній боротьбі. 
Після цього необхідно оцінити ресурси. 

Джей Барні  виділив 4 найважливіші критерії для оцінки ресурсів: 
- цінність (ресурс повинен сприяти підвищенню ефективності 

функціонування та продуктивності підприємства); 
- рідкість (ресурс повинен бути рідкісним і користуватись попитом); 
- неповторність (копіювання ресурсів конкурентами має нести великі 

витрати або має бути майже неможливим); 
- незамінність (конкуренти не повинні знайти заміну цьому ресурсу). 
Далеко не усі ресурси мають стратегічну цінність, бо повинна 

виконуватись відповідність цим критеріям. Ресурс може вважатися цінним, коли 
забезпечує конкурентні переваги на ресурсних ринках і найкращі конкуренті 
позиції на товарних ринках. Цінні та рідкісні ресурси можуть стати джерелом 
тривалих конкурентних переваг тільки у випадку, якщо компанії-конкуренти не 
мають і не зможуть отримати їх у майбутньому.  

Потреби в ресурсах завжди безмежні в бажаннях, а у реальному житті 
завжди обмежені. Підприємства змушені вести жорстоку боротьбу за їх 
отримання. Тому їх залучення і правильне використання є проявом 
підприємницьких здібностей. 

Організаційні здібності є більш комплексною одиницею, ніж ресурси, 
більш того, вони нарощуються за рахунок використання ресурсів та по міру 
впровадження витрачають деякі з них. Практично всі організаційні здібності 
ґрунтуються на знаннях, що належать людям і складових інтелектуального 
капіталу компанії, або на організаційних процесах і системах, які втілюють неявні 
знання. Тому їх складніше ідентифікувати. 

Існує 2 методи ідентифікації здібностей підприємства: 
1. Береться повний список ресурсів підприємства та визначається чи 

створила фірма відповідні до ресурсів здібності та на скільки багато. 
2. Розглядаються різні функції підприємства для пошуку здібностей, 

пов‘язаних з кожною функцією. Багато здібностей мають відношення до 
специфічних функцій компанії, в основі яких лежить обмежений набір ресурсів 
та, як правило вони охоплюють один відділ або підрозділ. 
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Ресурси і здібності мають цінність тільки в тому випадку, якщо вони 
мають відношення до одного або декількох основних факторів успіху в галузі: 
вони мають допомагати фірмі створювати цінності для покупців та виживати у 
конкурентній боротьбі. Тому на сучасному розвитку економіки процес виявлення 
та аналізу ресурсів та здібностей є дуже важливим для підприємств, які прагнуть 
зайняти лідируючі позиції. 

Отже, можна сказати, що на ринку кінцевий успіх гарантується через 
ефективний вибір ресурсів та здібностей, які будуть кращі та оригінальніші ніж у 
конкурентів.  

Література: 1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф: Скор. 
пер. с англ. Науч.ред. и авт.предисл. Л.И. Евченко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с. 
2. Грант Р.М. Современный стратегический анализ / пер. с англ. под ред. В.Н. 
Фунтова. – СПб: Питер, 2008. – 560 с. 3. Катькало В.С. Эволюцмя теории 
Стратегического управления / В.С. Катькало. – Санкт-Петербург: Высшая школа 
менеджмента, 2008. 4. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник / Н.М. 
Мартыненко. – К.: Каравелла, 2003. – 496 с. 5. Хэмел Г. Конкурируя за будущее. 
Создание рынков завтрашнего дня. / Г. Хэмел, К.К. Прахалад. – М.: Олимп-
Бизнес, 2002. 
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Одним із невід‘ємних елементів сучасної моделі економічного розвитку, 

основами якої стали інформаційні технології, інтелектуальні цінності, креативність 
та енергія прогресу, є стрімкий розвиток креативного сектору економіки[1]. 

З огляду на той факт, що в економіках країн, що розвиваються, креативні 
індустрії зростають значно швидшими темпами, ніж у розвинених країнах, тим самим 
забезпечуючи вагомий вклад у ВВП, важливим для сучасної української фінансової та 
економічних систем є дослідження потенціалу інвестування в креативні індустрії як 
чинника прискорення розвитку економіки України [2; 3]. 

Аналізуючи переваги креативних галузей та їх інвестиційну привабливість, 
потрібно розуміти різницю між «креативними індустріями» і «креативною 
економікою». Креативні індустрії означають економічну діяльність в рамках 
культурних секторів. Креативні компанії займають близько 4,5% економіки ЄС. 
Креативна економіка означає використання культури для покращення бізнесу в 
інших секторах. Наприклад, дизайн важливий в автоіндустрії. Завдяки вдалому 
дизайну, Шкода, КІА та Порше стали більш конкурентними. Але точно 
вирахувати значення дизайну в автоіндустрії неможливо. Тому економічний 
вплив культури значно більший, ніж 4,5%. Це лише мала частка економіки, де ми 
можемо чітко виміряти вплив культури та креативності. 

Згідно із класифікацією UNCTAD (Конференція ООН з торгівлі та розвитку), 
до креативної економіки відносять культурну спадщину: 

 традиційна культура (ремесла, фестивалі тощо) та культурні пам‘ятки (музеї, 
бібліотеки, місця розкопок тощо);  

 мистецтво: образотворче мистецтво (зокрема, скульптура, фотографія) та 
виконавче мистецтво (драматичне мистецтво, виконання вокальних і музичних творів);  

 медіа.: публікації та видавництво (книги, журнали); 
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  аудіовізуальні твори (зокрема, фільми, відеоролики, телебачення, 
радіомовлення); 

  нові медіа (цифровий контент, комп‘ютерні та відеоігри тощо);  
 функціональний креатив, зокрема дизайн (архітектура, ювелірні вироби, 

дитячі іграшки) і креативні послуги (реклама, цифрові й культурні послуги). 
Проаналізувавши дані, можна сказати, що загальна частка креативних індустрій 

у світовій економіці становить 7 % ВВП, і ця частка демонструє щорічний приріст у 
9 %. У США та країнах ЄС частка ВВП, яку формують креативні індустрії, становить 
понад 3 %, причому у Швеції, Фінляндії, Нідерландах та Великобританії частка 
креативного сектору перевищує середнє значення по ЄС вдвічі [2].  

В Україні частка ВВП, що створюється в креативних індустріях, протягом 
2010–2015 рр. коливалася в межах 2,9–4,1 % [3]. Цей показник відповідає відповідним 
показникам країн із розвиненими економіками, проте є відчутно нижчим ніж 
відповідний показник деяких економік, що розвиваються у яких частка креативних 
індустрій у ВВП переважає 5 % [2]. 

Аналізуючи стан інвестування в креативну економіку України за останні роки, 
можна зробити певні висновки. Усього за період із 2013 по 2016 рік обсяги капітальних 
інвестицій у креативні індустрії в Україні скоротилися від 1257,9 млн дол. США до 
483,4 млн дол. США (або на 61,6 %).  

Таке достатньо різке зменшення інвестицій мало певні причини. Це було 
пов‘язано із суттєвою девальвацією гривні, економічною та політичною 
нестабільністю, а також зниженням рівня довіри інвесторів до інвестицій у креативні 
індустрії. Про останнє свідчить той факт, що частка капітальних інвестицій у 
креативну економіку в загальному обсязі капітальних інвестицій протягом 2013-2016 
рр. скоротилася з 4,06 % до 3,79 %, причому у 2014 році цей показник досягнув свого 
мінімуму – 3,05 %.  

Але попри загальне скорочення інвестицій у креативні індустрії протягом 2013-
2016 рр., тенденція останніх двох років свідчить про зростання обсягів інвестицій у 
креативні галузі (від 406,7 до 483,4 млн дол. США), а також про зростання їх ролі в 
загальному обсязі інвестицій (від 3,54 % до 3,79 %). Ця тенденція дозволяє зробити 
висновок про покращення інвестиційного клімату всередині креативних галузей, а 
також про подальші перспективи швидкого розвитку креативного сектору економіки в 
Україні. 

Зростанню також можуть посприяти податкові пільги, продуманий план 
розвитку галузі, інвестиції та звісно профільна освіта [1]. 

Доведеним фактом є те, що креативна індустрія столиці розвивається 
доволі активно, а потенціал інших міст ще не реалізований. Наприклад, Львів має 
великі перспективи, якщо говорити по архітектуру та сферу IT, а Одеса може 
розвивати міжнародний туризм за умови, що в місті з‘явиться щорічний музичний 
фестиваль чи щось інше привабливе для гостей. 

Безумовно метою будь-якого інвестора є отримання прибутку, креативна 
економіка не є виключенням, проте, на меті креативної економіки має бути 
отримання не так прибутку, як вплив проекта на економіку вцілому. Якщо проект 
дійсно щось змінює, він стане прибутковим.  

Збільшення обсягів інвестування в креативну економіку в Україні може 
прискорити загальні темпи розвитку української економіки, а також допоможе 
вирішити ряд соціальних проблем, зокрема виїзд талановитих людей з України. 
Підґрунтям для цього є швидкі темпи росту креативних індустрій у світі, наявність в 
Україні необхідного для їх розвитку людського капіталу, а також пожвавлення у 2017 
році економічної та інвестиційної діяльності. 
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Варто зазначити, що креативна економіка України є достатньо привабливою 
для інвесторів. Перспективність інвестування в креативну економіку в Україні 
зумовлена тим, що основним ресурсом у креативних індустріях є людський капітал – 
таким чином розвиток креативних галузей не вимагає значних капіталовкладень 
(наприклад, як створення нових промислових підприємств), а може базуватися на 
потенціалі працівників та підприємців. 

Позитивним для Україні в цьому плані є також те, що для країн, що 
розвиваються  характерні вищі темпи росту креативних індустрій, адже вони 
забезпечують основну частку експорту креативних товарів і послуг – 57 % [2]. 

 Інвестування в креативну економіку є вагомим шансом України розвиватись як 
у технічній, економічній, так і в культурній та соціальній сфері. У зв‘язку із сучасними 
несприятливими соціально-економічними умовами в Україні, нестабільною 
економічною ситуацією, високим рівнем безробіття через дисбаланс на ринку праці 
багато молодих та талановитих людей виїжджають закордон у пошуках кращої роботи 
та вищого рівня життя. Інвестування в креативні індустрії забезпечить необхідними 
грошовими коштами вже наявний людський капітал, а отже, дозволить талановитим 
людям реалізовувати себе в Україні та працювати на її благо. 

Література: 1. Вахович І. Розвиток креативних індустрій: регіональний 
вимір : моногр. / І. Вахович, О. Чуль. //Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 288 с. 
2. Creative economy outlook and Country profiles: Trends in international trade in creative in
dustries [Електронний ресурс] // United Nations. – 2015. – Режим доступу 
: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf 3. Офіційний сайт 
Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ukrstat.gov.ua 
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Канд. екон. наук Щербаченко В.О. 
Сумський державний університет 

 

Специфіка управління інтелектуальним капіталом підприємств 
машинобудування ґрунтується на домінуючій ролі кадрової та інформаційної 
складової інтелектуального капіталу в загальній його структурі, хоча, безумовно, 
інші його складові також мають важливе значення у забезпеченні ефективного 
функціонування даних підприємств. 

Проаналізуємо ситуацію з організацією управління інтелектуальними 
ресурсами ряду машинобудівних підприємствах Сумської області: АТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш»», ТОВ «ВКМ-АРМАТУРА», ТОВ «Турбомаш» і визначено 
стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства (табл. 1). 

Концерн «NICMAS» являє собою велику широкопрофільную компанію, 
яка об‘єднує ряд підприємств, розташованих в Україні, Білорусі, Казахстані, та 
спеціалізується на інжинірингових проектах у галузі компресорного й 
енергетичного машинобудування, модернізації і технічного переоснащення 
підприємств. Вони повністю реалізують програму сучасних вимог виробництва: 
«дослідження-розробка-впровадження-промисловий випуск-поставка споживачеві 
з установкою-запуск-сервісне обслуговування». 
                                                           
* Виконано в рамках науково-дослідної теми № 0117U003922 «Інноваційні драйвери національної 
економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування» 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf
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Таблиця 1 – Узагальнені результати оцінки інтелектуального капіталу 

 
Сьогодні створення конкурентоздатної продукції протікає в площині 

наукоємності, надійності, енергозбереження, довговічності. Всі ці характеристики 
в своєму фундаменті опираються на науку. Факторами успіху для підприємства є: 
швидкість адаптації до змін у науці і техніці; різноманітний асортимент 
компресорного устаткування для різних галузей промисловості; впровадження у 
виробництво екологічно безпечних технологій. 

За результатами оцінки інтелектуального капіталу підприємству (рис. 1) 
слід обрати стратегію розвитку клієнтського та інформаційного капіталів, яка 
спрямована на залучення нових замовників, накопичення баз даних клієнтів, 
врахування вимог і побажань клієнтів у створенні нових товарів чи удосконаленні 
існуючих товарів і технологій їх виробництва. Примножувати інформаційний 
капітал слід через придбання необхідного програмного забезпечення, яке буде 
використане при виконанні замовлень клієнтів. Враховуючі те, що підприємство 
має високий рівень кадрового капіталу, необхідною є розробка заходів щодо 
закріплення  висококваліфікованих  працівників  на  підприємстві,  
перешкоджання їх переманюванню конкурентами. В рамках обраної стратегії 
важливим є формування ефективного мотиваційного інструментарію, який має 
враховувати матеріальну, психологічну і соціальну мотивацію, а також 
можливість постійного розвитку особистих якостей, знань і вмінь працівників, які 
сприятимуть нагромадженню інформаційного капіталу підприємства через 
трансформацію індивідуальних знань у колективні. 
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Рисунок 1 - Циклограма стану інтелектуального капіталу АТ «НВАТ 
ВНДІкомпресормаш» 
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Дослідження інтелектуального капіталу проводилося для підприємства 
ТОВ «ВКМ-АРМАТУРА» [91]. Воно було організовано в 2008 році як виробничо-
інжинірингова компанія в галузі арматуробудування провідними фахівцями ряду 
великих науково-виробничих підприємств, є виробником і постачальником 
промислової трубопровідної арматури. 

На рис. 2 продемонстровано результати оцінки інтелектуального капіталу 
досліджуваного підприємства. Так, рівень інформаційного та організаційного 
капіталу підприємства низький, рівень кадрового та клієнтського капіталу – 
середній.  
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1 

1 

1 

1 

0 0,26 
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0,28 

 

Рисунок 2 - Циклограма стану інтелектуального капіталу ТОВ «ВКМ-
АРМАТУРА» 

Рекомендована стратегія управління інтелектуальним капіталом – 
комбінована стратегія розвитку  організаційного та інформаційного капіталів. Для 
розвитку організаційного капіталу потрібна побудова оптимальної організаційної 
структури підприємства, спрямованої на раціональне використання 
інтелектуальних активів.  В рамках реалізації цієї стратегій запропоновано 
створення спеціального відділу з управління інтелектуальним капіталом на 
підприємстві. 

Для розвитку інформаційного капіталу необхідно впровадити стратегію 
бенчмаркінгу, спрямовану на безупинний систематичний пошук і впровадження 
найкращих практик у діяльність досліджуваного підприємства і стратегію 
трансформації індивідуальних знань у колективні (конвертації кадрового капіталу 
в інформаційний): забезпечення обміну знаннями між співробітниками, розвитку 
їх індивідуальної компетенції та її використання для  підвищення  
конкурентоспроможності  підприємства. 

Для того, щоб розв'язати проблему нестачі необхідної інформації для 
прийняття маркетингових рішень, на підприємстві має бути створена система 
збирання необхідної маркетингової інформації. 

Апробацію результатів дослідження було проведено в ТОВ «Турбомаш». 
Підприємство засновано в травні 1999 року і на сьогоднішній день є одним з 
провідних науково-виробничих підприємств Сумської області на ринку ремонту і 
модернізації насосного і компресорного обладнання для хімічної, нафтохімічної 
галузі, енергетики та металургії. 

Результати оцінки інтелектуального капіталу підприємства представлено  
на рис. 3.  

Так, підприємству рекомендована стратегія розвитку інформаційного 
капіталу, а саме стратегія управління інтелектуальною власністю та 
інтелектуальними активами (формування портфелю інтелектуальних ресурсів 
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підприємства, розробка та використання внутрішньофірмової  структури  та  
класифікації  інтелектуальних  активів, розробка  стратегії, визначення  вартості  
інтелектуальних  активів,  оцінювання  ділових  відомостей  та технологій,  
інвестування).  
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Рисунок 3 - Циклограма стану інтелектуального капіталу ТОВ «Турбомаш» 
 
Отже, рівень інтелектуального капіталу є важливим драйвером його 

економічного розвитку та економічної безпеки. Реалізація стратегій управління 
інтелектуальним капіталом є важливим кроком для забезпечення стабільного 
функціонування підприємства в умовах глобальної конкуренції. 

 
МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА 

 

М.э.н. Щетко В.А. 
 ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований 

НАН Беларуси»  
 

Становление и развитие экономики знаний привело к увеличению доли 
высокотехнологичных товаров и услуг во внутреннем производстве, росту 
мирового товарооборота в данном секторе. Обладание передовыми разработками 
и выпуск на их основе продукции становятся важными факторами обеспечения 
конкурентоспособности страны в условиях глобальной конкуренции. Стремление 
к повышению производительности труда, сохранению высокого уровня доходов и 
заработной платы ведут к изменениям в промышленности развитых государств и 
совершенствованию уже существующих или созданию новых производств на 
основе высоких технологий. Успешное построение конкурентоспособной 
системы по производству и экспорту высокотехнологичных товаров требует 
всестороннего анализа и изучения условий функционирования мирового рынка 
высокотехнологичных товаров, а также определение стран-лидеров в данной 
сфере. 

Мировой рынок высокотехнологичных товаров представляет собой 
систему экономических отношений по операциям купли-продажи данной 
продукции, перемещающейся под воздействием не только внутреннего, но и 
внешнего спроса и предложения. Объектами купли-продажи выступают товары, 
соединяющие в себе две составляющие: материальный продукт, имеющий 
стоимость, и знания, оценить которые в денежной или материальной формах 
затруднительно [1].  
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В соответствии с отраслевой классификацией к высокотехнологичным 
относятся отрасли по производству фармацевтических препаратов, компьютеров, 
электронной и оптической продукции, летательных аппаратов, включая 
космические. В дополнение к отраслевому используется товарный подход, 
позволяющий к высокотехнологичным относить некоторые товары, как правило, 
не включенные в отраслевой перечень и произведенные в других отраслях. По 
данному подходу к высокотехнологичным товарам также относятся: машины для 
офиса, телекоммуникации, научные инструменты, электрические машины, 
вооружение и др. Коды высокотехнологичных товаров в соответствии с 
Международной стандартной торговой классификацией (SITC – Rev. 4) 
приведены в [2].  

Высокая динамика развития технологий и трансформации мирового 
высокотехнологичного рынка в последние десятилетия свидетельствуют о том, 
что лидерство в данном сегменте достигается не только значительными объемами 
экспорта, но и достаточным уровнем квалификации кадров и хорошим научным 
потенциалом для появления новых товаров в будущем. В соответствии с таким 
делением предлагается к странам-лидерам отнести те страны, которые 
удерживают первенство в указанных секторах.  

Хорошо развитый исследовательский сектор может характеризовать 
показатель количества научных работников на миллион населения страны. 
Эффективность сектора средств производства может отражаться финансовыми 
объемами поступлений от объектов интеллектуальной собственности. 
Становление сектора конечной продукции определяется объемом экспорта 
высокотехнологичных товаров.  

На основе данных показателей с помощью формулы (1) проведено 
ранжирование 214 государств и территорий и выделены страны-лидеры: 

 

R

i   = 

RSi+ 

ROi+ REi ,  (1) 

n 

 
где  Ri – рейтинг i-й страны; 
 RSi – рейтинг i-й страны по среднему количеству исследователей на 

миллион населения страны за последние 10 лет; 
 ROi – рейтинг i-й страны по объемам экспортных поступлений от 

объектов интеллектуальной собственности за последний год; 
 REi – рейтинг i-й страны по стоимостным объемам экспорта 

высокотехнологичных товаров за последний год; 
 n – количество учитываемых рейтингов; 
i – количество стран в рейтинге (i=214). 
Пример сформированного рейтинга по 10 странам-лидерам приведен в 

таблице.  
В результате страны, представленные на мировом рынке 

высокотехнологичных товаров, можно разделить на 4 категории: 
страны-лидеры; 
страны – потенциальные лидеры; 
страны-последователи; 
страны, находящиеся на периферии рынка. 
Страны – лидеры мирового рынка высокотехнологичных товаров, в числе 

которых Япония, Республика Корея, Сингапур, Германия, США, Нидерланды, 
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Великобритания, Франция, Швейцария, Швеция, Канада, Бельгия, Дания, 
Израиль, Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия, Австралия и Китай, 
самостоятельно создают и распространяют технологии, имеют значительный 
потенциал для проведения исследований, занимают лидирующие позиции по 
экспорту наукоемкой продукции. Его объем достиг в 2015 г. 1,69 трлн долл., или 
79% мирового рынка высокотехнологичных товаров [3] и 20,4% в общем объеме 
товарного экспорта стран-лидеров.  

 
Таблица - 10 стран-лидеров, Украина и Беларусь на мировом рынке 

высокотехнологичных товаров  

Место в 
совокуп
-ном 
рейтинг
е  

Резуль-
тирующ
ий 
показате
ль 

Страна 

Среднее значение 
исследова-телей 
на миллион 
населения за 
2005–2015 гг.* 

Объем 
экспортных 
поступлений от 
объектов 
интеллек-
туальной 
собствен-ности в 
2015 г.*, млн 
долл.  

Экспорт 
высоко-
техноло-
гичных 
товаров в 
2015 г.*, млн 
долл.  

1 6 Япония 5386 36 631 91 514 

2 6 Южная Корея 6899 6199 126 541 

3 7 Сингапур 6658 3302 130 989 

4 8 Германия 4381 14 585 185 556 

5 8 США 4019 124 665 154 354 

6 9 Нидерланды 4478 39 081 59 128 

7 10 Великобритания 4252 17 541 69 417 

8 10 Франция 4201 14 974 104 340 

9 10 Швейцария 4481 16 178 53 258  

10 12 Швеция 6868 8828 14 946 

… 

43 44 Украина 1026 85 1387 

49 51 Беларусь 1968 23 561 

Источник: разработано автором на основе [3]; 
* - данные за 2015 г. используются, поскольку представлены по 

большинству стран и территорий  
 
По количеству исследователей на миллион населения страны-лидеры 

также удерживают первенство. Данный показатель в среднем составляет 5131 
человек и варьируется от 1113 в Китае до 8255  в Израиле. Среднее значение 
поступлений от реализации и внедрения объектов интеллектуальной 
собственности в 2015 г. было 15,3 млрд долл. Наибольшие поступления 
регистрировались в США (124,7 млрд долл.), Нидерландах (39,1 млрд долл.) и 
Японии (36,6 млрд долл.) [3]. 

Украина, как и Беларусь отнесены к группе стран-последователей. Данные 
страны активны в использовании новых технологий, но научный или 
производственный уровень не позволяет выпускать такую продукцию в большом 
количестве. Как правило, это небольшая группа конкурентоспособных товаров, 
иногда спрос на них ограничен узким сегментом мирового рынка. В данную 
группу стран также отнесены Румыния, Литва, Болгария, Эстония, Хорватия, 
Сербия, Латвия, Казахстан, Македония, научные и производственные 
возможности которых в основном формировались во время существования СССР. 
Остальные страны данной группы сформировали свой экспортный потенциал в 
высокотехнологичной сфере за счет кооперационных связей и переноса 



264 

 

производств из государств экономического авангарда и производства 
высокотехнологичных товаров, жизненный цикл которых подходит к концу 
(Индия, ЮАР, Тунис, Чили, Филиппины, Индонезия, Турция, Колумбия, 
Марроко). Подробнее в [4]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в число ведущих стран-
экспортеров высокотехнологичных товаров на мировом рынке входят такие 
небольшие государства, как Швейцария, Бельгия, Дания, Израиль, Ирландия, 
Австрия, Чехия, Люксембург, Словения и др. Это позволяет утверждать, что 
отсутствует полная зависимость между размером страны, внутренним спросом на 
разработки и ее возможностью активного участия в обороте 
высокотехнологичной наукоемкой продукции. Увеличение доли 
высокотехнологичных товаров из стран-последователей возможно двумя путями: 
во-первых, через постепенное наращивание экспорта по уже поставляемым на 
мировой рынок позициям, во-вторых – через создание условий для появления 
новых производств и товаров.  

Литература: 1. Поддубная О.Н. Динамическая модель инновационно-
инвестиционного цикла высокотехнологичных производств / О.Н. Поддубная // 
Научные труды Белорусского гос. экономического ун-та. – Минск, 2010. С. 347–
353. 2. Glossary: High-tech // Eurostat Statistics Explained // 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech. 3. World 
Bank Open Data / World Bank // http://data.worldbank.org. 4. Щетко, В.А. Беларусь в 
рейтинге стран, представленных на мировом рынке высокотехнологичных 
товаров / В.А. Щетко // Наука и инновации. – 2017. – № 11 – С. 34-38. 

 
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ 

 

Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., студ. Блажко Я.А. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Архітектура - це мистецтво проектування і возведення різних будівель і 
споруд та їх комплексів. Вона формує матеріальне середовище, для людей та 
їхнього життя і діяльності. Архітектура представляє собою сплав мистецтва, 
науки і техніки, результат спільної творчої праці архітекторів, науковців, 
проектувальників, будівельників та інших спеціалістів. Архітектурні образи 
матеріалізуються в сфері капітального будівництва. Плідна взаємодія архітектури 
та економіки надзвичайно важлива для виконання соціально-економічних 
завдань, що відносяться до архітектури і будівництва. 

З тих часів як архітектура та економіка виступають в парі - а інакше ніколи 
не було, - в їх співдружності побутує багато не вирішених питань. Чому, 
наприклад, протягом тисячоліть фактична вартість будівництва не збігається з 
розрахунковою - кошторисною? І це, незважаючи на величезну практику та діюче 
законодавство. Чому фактори, що впливають, згідно з наукою, на зниження 
вартості, в житті поводяться зовсім навпаки? Чому, незважаючи на директивні 
вимоги знижувати вартість, вона постійно підвищується, а директивні органи з 
цим погоджуються? Ці та багато інших питань залишаються актуальними досі. 

Економіка архітектурного проектування відноситься до галузі прикладної 
науки і в цьому статусі має доводити, аналізувати, шукати і рекомендувати 
раціональні напрямки і доцільні варіанти вирішення проблем в архітектурно-
будівельному проектуванні. А також архітектурно-будівельні рішення 
знаходяться в залежності від економічних можливостей - державних або 

http://data.worldbank.org/
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відомчих. Тому можна вважати, що економіка формує архітектуру, так само як і 
архітектура створює економічні цінності. Проте так це має бути в теорії. На 
практиці ж часто добрі спонукання архітекторів нерідко завершуються 
економічними втратами, а економічні умови, в свою чергу, не завжди позитивно 
впливають на архітектуру. 

Ще з ХХ ст. цінність будівництва почала у великій мірі визначатися 
високими цінами на будівельні матеріали. Звідси - новий підхід до проектування, 
а також і до архітектури споруд. Пошуки техніків в сторону економічності і 
практичності будівельних прийомів мали значний вплив на архітектуру і значно 
зблизили шляхи інженера і архітектора, змусивши їх працювати разом. 
Раціоналізація будівництва стала девізом цієї епохи. Держава безумовно вимагала 
від економістів, інженерів та архітекторів роботи в напрямку здешевлення 
будівництва і тим самим спрямувала будівництво на новий шлях розвитку.  

Архітектура з її вмінням вирішувати просторові і об'ємні завдання 
приходить на допомогу економісту. Адже архітектура є не лише гарним 
зображенням - це є поєднання в кресленні і формі всіх передумов програми 
завдання, що диктується економістом, техніком та суміжниками. Без архітектора 
економіст і технік будуть сліпі і кустарні, а сучасна епоха соціального прогресу 
прагне покінчити з кустарщиною у великому масштабі, використавши кустаря 
лише як робочу одиницю. 

Виходячи з таких передумов спільної роботи технічних і економічних сил, 
можна зробити прямий висновок, що архітектура будь-якої епохи в повній мірі 
відображає вимоги народного господарства на нових раціонально-економічних 
засадах. Лише спільна плідна робота всіх спеціалістів будівельної сфери може в 
результаті реалізувати будь-який архітектурний проект. 

 
ДЖЕНТРІФІКАЦІЯ – ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ 

 
Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., студ. Макаренко Н.А. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
В ХХІ столітті багатьом містам, які не мають статус столиці, часто 

доводиться стикатися з демографічною проблемою. І сучасна економіка і 
економічні моделі пропонують свої рішення. Одним з таких рішень є 
джентрифікація. Джентрифікація - це процес перетворення робочих або вільних 
міських зон в райони для середнього або вищого класу, який використовується в 
міській політиці для підвищення фізичної, економічної і соціальної 
перспективності міст. 

Приплив нових жителів сприяє поліпшенню економічної ситуації (зокрема, 
розвитку місцевого бізнесу), перетворення району за рахунок вливання коштів в 
нерухомість і благоустрою місцевості, пожвавленню спільноти. 
Облагороджуються сквери, оновлюються дороги, заселяються перш порожні 
будівлі. Крім того, джентрифікація часто привносить нові культурні паттерни. Це 
проявляється, наприклад, в типах архітектури або способах створення 
громадських просторів. Зміна дизайну будівель може здійснюватися навіть за 
рахунок вітрин відкритті нових кафе чи магазинів. Ці нові елементи транслюють 
інформацію про клас, ідентичність і належность. 

Однак, по суті, цей феномен характеризує «проникнення» нових жителів в 
уже існуючі не дуже заможні міські райони з подальшим поступовим виселенням 
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колишніх жителів. Незважаючи на те що зараз джентрифікація позиціонується 
медіа і політиками як вкрай вдале рішення з розвитку міського середовища та 
залученню інвестицій, це явище викликало і продовжує викликати суперечки у 
міських дослідників. Однозначно оцінити, чи є джентрифікації універсальним 
інструментом для міської політики та економіки, досить важко: його позитивні 
ефекти йдуть пліч-о-пліч з негативними наслідками. Серед основних причин 
джентрифікації можна виділити наступні: їнвестування в розвиток міських 
кварталів для того, щоб їх перетворити в придатні для зростаючого «креативного 
класу» місця для життя; занепад традиційних промислових зон і економічна 
реконструкція міського простору; необхідність «оновлення» міських зон, так як 
розширюється сфера споживання і послуг, і місто має їй соответствовать.Кроме 
того, причиною може послужити подія ззовні (наприклад, проведення Олімпіади). 

У той же час, найбільш очевидний наслідок подібного бурхливого 
економічного зростання і інфраструктурного розвитку - це підвищення вартості 
нерухомості, у зв'язку з чим для багатьох «старожилів» житло стає занадто 
дорогим. Одна з причин - перебудова будівель, яку влаштовують нові мешканці та 
яка тягне за собою підвищення податків. Це веде до того, що як місцеві жителі, 
так і місцеві підприємства змушені залишати район. Так, в ході дослідження вже 
давно проведеної джентрифікації Манхеттена було з'ясовано, що після двох 
десятиліть інтенсивного облагородження району уникнути переселення вдалося 
тільки тим наймачам з низьким і середнім доходом, які змогли пристосуватися до 
все більш конкурентному ринку нерухомості, пожертвувавши значною частиною 
звичного способу життя заради збереження можливості платити оренду. 
Необхідність зміни місця проживання веде до зростання числа бездомних, 
підвищенню рівня злочинності, поляризації суспільства та збільшення кількості 
маргіналів. Ціни на житло можуть відлякати і потенційних резидентів. Наприклад, 
дослідження 2011 року показало, що в районі LittlePortugal в Західному Торонто 
після джентрифікації 66% домовласників не з'їхали, проте стрімке підвищення 
вартості ренти привело до того, що їхні діти не можуть дозволити собі купувати 
житло і влаштовуватися в цьому районі, а змушені змінювати місце проживання.   

Підводячи підсумки, здебільшо, джентрифікації викликає проблеми там, де 
місцева влада не приділяють належної уваги необхідність створення місцевим 
жителям і бізнесу стимулів залишитися, а, прагнучи залучити більше фінансів, 
підтримують людей і підприємства «зі сторони». В результаті високий темп 
оновлень веде до того, що «старожили», опинившись в несприятливих умовах, 
залишають звичні місця і переміщаються в більш бідні міські зони. З іншого боку, 
у джентрифікації є і позитивні моменти, які не дозволяють оцінювати це явище в 
виключно негативному ключі. При розумному використанні даної моделі 
заселення і економічної підтримки, джентрифікації є адептом сучасної 
містобудівної економіки. 

 
КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ЯК НОВА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 
Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., студ. Тарабан Л.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
В останні роки у багатьох країнах світу активно розвивається сфера 

креативної економіки. Мільйони людей працюють у цій сфері, підтримуючи 
національну економіку та підвищуючи загальний рівень культури. 
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Креативна економіка – це економіка творчого сектора, до якого належать в 
основному процеси, що відбуваються у сфері послуг, однак, результати діяльності 
в цій сфері можна виявити практично у всіх галузях економіки. Також, можна 
сказати, що це галузь економіки, яка в першу чергу пов‘язана з розумовою 
діяльністю. Як відомо людина істота творча, але її творчість не завжди 
призводить до створення чогось нового, креативного.  

Хоча креативні індустрії існують сотні років, сам термін «креативна 
економіка» запропонували не так давно. Його ввів журнал «BusinessWeek» у 2000 
році. Він визначив їх як такі, що базуються на особистих навичках, креативності 
та таланті і передбачають отримання прибутку завдяки створенню та 
використанню інтелектуальної власності. 

З кожним роком креативна економіка росте все швидше і швидше. 
Протягом 1990 року у країнах Організації економічного співробітництва та 
розвитку ріст креативної економіки перевищив загальний ріст сфери послуг у два 
рази, а виробничу – у чотири. Також збільшилась кількість американських та 
європейських патентів на винаходи. На сьогоднішній день лідером у креативній 
економіці залишається Великобританія. 

 Креативна економіка широко застосовується у галузях, що засновані на 
використанні інтелектуальної власності: реклама, ЗМІ, ПЗОС, музика, 
кінематограф, дизайн.  

Появі креативної економіки сприяли комунікаційні та інформаційні 
технології.  

Важливим фактором креативної економіки є створення нового соціального 
класу, класу креативно-мислячих людей. Це люди які зможуть генерувати нові 
підходи, до існуючих задач; розробляти незвичні та надзвичайні ідеї; зможуть 
обійти традиційні системи мислення та знаходити швидкі рішення у проблемних 
ситуаціях.  

В якості інтегральної величини, яка характеризує рівень креативності 
економік різних країн світу, Річард Флоріда запропонував глобальний індекс 
креативності, який обчислювався на основі трьох коефіцієнтів – технологія, 
талант і толерантність. У результаті, Україна посіла 27 місце (за фактором 
«талант» – 19 місце), а перші три – Швеція, Японія та Фінляндія. Це непоганий 
результат, зважаючи, що основним експортним сектором економіки України є 
важка промисловість. Такий високий показник одержано переважно за рахунок 
великої частки населення з вищою освітою. 

Значення індексів таланту, технології і толерантності свідчать про 
наявність резервів розвитку рівня креативності в економіці нашої державі для 
того, щоб бути конкурентоспроможною на міжнародному ринку товарів та 
послуг. Значні резерви пробудження творчої активності та інноваційності 
місцевої громади закладені в регіональних і муніципальних інструментах 
підтримки малого і середнього бізнесу, формування інтелектуальних територій, 
поліпшення людського капіталу, сприяння культурній і духовній різноманітності і 
стимулювання творчої діяльності місцевої громади. Однак, творчий та 
інноваційний потенціал у регіонах України є далеко неоднаковим, що робить 
доцільним проведення аналізу регіонів України за основними показниками 
креативності, запропонованими Р. Флорідою. Цей аналіз дозволить виявити 
регіони України, що мають високий творчий потенціал, виявити приховані 
резерви економічного зростання. 
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Таблиця - Розподіл регіонів України за показниками креативності 
Кластер Регіони Характерні особливості 
1-й кластер Харківська, Дніпропетровська Характеризуються найвищими 

індексами толерантності, таланту та 
технологій, регіони- лідери за рівнем 
креативності 

2-й кластер Закарпатська, Луганська, Львівська, 
Одеська, Чернівецька 

Середнім та високим рівнем індексів 
таланту та толерантності відповідно 
та низьким рівнем індексу технологій 

3-й кластер Житомирська, Полтавська, Сумська, 
Херсонська, Хмельницька, Черкаська 

Низький рівень індексів 
толерантності та таланту і середній 
рівень індексу технологій 

4-й кластер Вінницька, Волинська, Донецька, 
Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Кіровоградська, 
Миколаївська, Рівненська, 
Тернопільська, Чернігівська 

Найнижчі рівні усіх індексів, регіони-
аутсайдери за рівнем креативності 

 
З урахуванням складного економічного стану України використання і 

впровадження креативної економіки є раціональним і необхідним не тільки в 
масштабі виробництва, а й в масштабах конкретної сфери, або, навіть, країни. 
Адже основною задачею креативної економіки є залучення нових інвестицій, 
розвиток соціальної сфери, вдосконалення освітньої сфери. Основною проблемою 
впровадження є кадрова проблема. Наприклад, це можна спостерігати у 
металургійному секторі, де впровадженню креативної економіки заважає 
відсутність кваліфікованих та освідчених працівників, працівників з 
нестандартним мисленням, креативним підходом, які знаються на новітніх 
технологіях та інноваціях. 

 
КРЕАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО 

БІЗНЕСУ 

 

Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Креативне підприємництво - це нове слово у бізнесі, що означає, що 

творчість може стати затребуваною послугою, що забезпечує успіх будь-якої 
компанії. Підприємництво і стартапи сьогодні на слуху. Про них пишуть, 
говорять, їх обговорюють. Розвиток свого бізнесу - це деякий тренд, якому треба 
слідувати. Проте, це виходить далеко не у усіх. Можливо, річ у тому, що 
початкуючі бізнесмени не можуть правильно визначити область, в якій хотіли б 
розвиватися. Зовсім нещодавно у світі з'явилася нова течія - креативне 
підприємництво (creative entrepreneurship). Можливо, це саме те нововведення, 
яке допоможе знайти інноваційні підходи до бізнесу. 

У вужчому розумінні, креативне підприємництво відноситься до бізнесів, 
які працюють у рамках культурних і творчих індустрій. У різних країнах ці галузі 
мають різні визначення, але, в принципі, креативне підприємництво включає 
області, які грунтуються на культурній творчості і капіталізують інтелектуальну 
власність. Сюди відносяться дизайн і мода, архітектура, аудіовізуальний сектор 
(промисловість, радіомовлення), видавнича справа, ЗМІ, візуальні мистецтва, 
музична індустрія, спадщина (музеї, бібліотеки, архіви), реклама і розваги (ігри, 
додатки). У ширшому контексті креативне підприємництво також включає 
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перетин аспектів креативних галузей, що означає те, що культура і культурна 
творчість пов'язані з іншими напрямами і галузями виробництва, і вони 
взаємовигідні. Наприклад, культурний туризм - культура і творчість - це завжди 
привід для туристів відвідати країну, але це також робить економічний вплив на 
ряд інших галузей (розміщення, логістику, громадське харчування і так далі). 
Таким чином, до креативного підприємництва відносяться усі галузі діяльності і 
виробництва, які мають на увазі обов'язковий творчий підхід і пошук нових, 
нестандартних рішень. У моєму розумінні, креативне підприємництво - це 
підприємництво у рамках креативної економіки. Ключова особливість креативної 
економіки - те, що вона заснована на знаннях, інформації і емоціях. 

Важливу роль в креативній економіці грають: нові технології в різних 
сферах життєдіяльності; аналіз існуючих і відкриття нових знань. У рамках 
креативної економіки створюються нові парадигми і моделі бізнесу. Також 
важливо відмітити, що на сьогодні саме сектор креативної економіки створює 
самі високооплачувані робочі місця. Креативне підприємництво застосовне у 
будь-яких сферах бізнесу. В умовах високотехнологічного буму, коли щодня на 
ринку з'являються тисячі продуктів і рішень, складно придумати щось абсолютно 
нове. Креативність в сучасному бізнесі, в першу чергу, полягає в тому, щоб, 
поєднуючи вже існуючі ідеї, створювати нові цінності. 

На фоні сказаного вище, виникає резонне питання: чим же креативне 
підприємництво відрізняється від звичного бізнесу, навіщо знадобилося вводити 
нові поняття? Вся річ у тому, що креативне підприємництво в корені відрізняється 
від звичних норм роботи, воно вимагає великих навичок, мобільності і здатності 
постійно вчитися. Без цього залишатися на хвилі просто не представляється 
можливим. Креативне виробництво - це підприємства майбутнього. Більшість 
креативних компаній - це маленькі або навіть мікро підприємства, дуже мобільні, 
часто сезонні, засновані на проектах. Вони значно відрізняються від старої моделі 
виробництва, побудованої на роботі з 8 до 17, де люди проводять велику частину 
свого життя. Креативне підприємництво вимагає різних навичок і використання 
різноманітних методів роботи. І найскладніше те, що на даний момент ще не 
розроблені хороші моделі, що дозволяють оцінити реальну вартість 
інтелектуального капіталу - основи креативного підприємництва. Що стосується 
поширення, те креативне підприємництво має непогані позиції за кордоном. Воно 
поширеніше, ніж ми звикли думати. У ЄС культурні і творчі індустрії складають 
4,4% ВВП і налічують 7 млн співробітників. Креативні галузі не лише досить 
великі, але і найактивніше розвиваючі напрями. У Естонії, наприклад, 11,4% усіх 
зареєстрованих компаній працюють в творчих індустріях і складають 5% 
зайнятості населення. 

 У Україні ж ситуація, що на жаль, не настільки надихає. З точки зору долі у 
ВВП - креативного підприємництва в Україні практично немає. У порівнянні, 
наприклад, з 6% у Великобританії. Якщо ми не хочемо залишатися 
постачальником талановитих людей, наш шлях - розвиток секторів креативної 
економіки. Україна має сильний інтелектуальний потенціал, але з іншого боку, 
нам бракує трьох ключових складових - утворення, інфраструктури і інтеграції в 
західний світ. Проте, надія на розвиток креативного підприємництва в Україні є, 
враховуючи велику кількість стартапів і компаній, чиїм основним сервісом або 
продукцією можна назвати творчий підхід. Ще одним перспективним напрямом, 
варто рахувати соціальне підприємництво і пошук стійких моделей, що 
дозволяють застосовувати бізнес-підходи до дозволу соціальних проблем.  
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Насправді, креативним підприємцем стати не складніше, ніж простим, 
звичним бізнесменом, з однією поправкою - працювати доведеться з творчими 
людьми, талант - культурний креатив - це ключ до успіху такого бізнесу. Проте, 
неможливо чекати того, що креативні, талановиті співробітники будуть, в той же 
час, і відмінними бізнесменами, інженерами або гуру маркетингу. Тому основний 
успіху являється створення відмінної команди, що об'єднує в собі усі можливі 
функції, від управління до технологій. Так, щоб стати креативним підприємцем, 
необхідно: 

- стати професіоналом своєї справи; - знайти однодумців в команду, зібрати 
усіх необхідних фахівців; - створювати одночасно ваш культурно-креативний 
продукт разом з сервісом і бізнес-моделю; - співпрацювати з іншими 
зацікавленими особами, шукати партнерів для досягнення цілей; - нетворкинг, 
нетворкинг, нетворкинг; - мисліть глобально, не звертайте увагу на правила і 
межі; - озирайтеся на всі боки, креативна економіка - це не лише пошук свого 
ринку, але і створення його, люди більше схильні купувати досвід і почуття, чим 
звичайний продукт; - розповідайте історії, зробіть свого покупця частиною 
подорожі, креативні продукт - це не гамбургер, - не кваптеся і вибудовуйте 
довгострокові стосунки. 

Також до цього списку варто додати волю і бажання знати більше. 
Українським підприємцям необхідно більше читати, бажано на англійському, 
створювати якісні продукти і орієнтуватися на глобальний ринок. Наостанок 
відмітимо, що креативне підприємництво - це вільна ніша з великими 
перспективами для українського ринку. Її потенціал і можливості можна 
використати для побудови успішного бізнесу. Головне - знайти свій проект і не 
боятися діяти. 

 
ІННОВАЦІЇ В АРХІТЕКТУРНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ – КОВТОК ПОВІТРЯ 

ДЛЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., студ. Крючковська К.О. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

На сьогоднішній день, у нашій країні з досить великим населенням 
(приблизно 41 млн. чоловік) розмір ВВП на душу населення є одним з найнижчих 
в світі. У 2017 році ми були на 138 місці в світі з 189 країн за показником ВВП на 
людину. Він у нас становить трохи більше ніж $ 2000 – у п'ять разів менше, ніж 
середній показник по світу. Це говорить про те, що ми досі являємося 
«заручниками» ідеї  90-их років, а саме – «що нам потрібно піднімати 
виробництво з колін». Але коли постає питання «яке саме виробництво треба 
підіймати» – відповісти доволі важко. Стає очевидно: працюючи на старих 
заводах, працюючи по-старому, зосередившись на видобутку і постачання 
сировини, українці приречені на бідність. Найбільш прибуткові індустріальні 
ринки вже давно захопили глобальні корпорації, тому найкраще рішення – це 
переключитись на ринки креативної економіки.  

Креативна економіка – це ті сфери діяльності, які базуються на 
використанні людських знань і умінь. Продукт креативної економіки – це ті 
послуги та товари, існування яких неможливо без активного залучення їх творця. 
Основні характеристики креативної економіки це: велике значення нових 
технологій та відкриттів у різних сферах діяльності людини; відсутність певних 
кордонів між наукою і мистецтвом, креативністю та інноваціями; високий ступінь 
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невизначеності; значний обсяг вже існуючих знань і гостра необхідність генерації 
нових. 

Серед креативної економіки можна виділити такі сфери як мистецтво, 
література, фотографія, архітектура, музика, видавництво, антикваріат, вироби 
«hand made», телебачення, кіноіндустрія, інформаційні технології – і цей список 
можна продовжувати.  

Ринок архітектурного дизайну в Україні ще дуже молодий, тому тільки 
зараз він поступово починає змінюватися. З'являються нові концептуальні ідеї, 
талановиті та перспективні команди архітекторів, котрі вже зараз готові 
застосовувати останні технології в архітектурі. За даними Мінрегіонбуду, в нашій 
країні налічується близько 3,5 тисяч сертифікованих архітекторів. Можна 
виділити декілька інновацій, які вже зараз починають втілювати наші архітектори. 

Перш за все це інтеграція елементів сонячної генерації в архітектуру 
будівель. При достатньому розвитку саме цієї технології ми зможемо конкурувати 
з американськими архітекторами, які досягли значних успіхів, але досі не вийшли 
на світовий ринок. Суть цієї ідеї – розробка таких поверхонь, які максимально 
адаптовані під більш звичні для нас форми і покриття. Генеруючі поверхні, схожі 
на скляну плитку або шифер, передача фактури звичних нам будівельних 
матеріалів – майбутнє обличчя всесвітньої архітектури. 

По-друге, використання трьохвимірного друку стало справжньою 
революцією в області архітектурного проектування та макетування. Як 
відмічають сучасні архітектори, час на проектування та на роботу з 
композиційними елементами зменшився майже вдвічі. А для будь-якого 
замовника саме час є вирішальним при виборі архітектурних команд. 

 
Рисунок - Новітній 3D принтер (із системою автоматизованого 

проектування) для виготовлення великих макетів 
 
По-третє, робота з найновітнішими будівельними матеріалами та 

технологіями залишається однією з найважливіших та перспективніших галузей 
архітектури не лише в українській, але й у світовій практиці. Суть цієї роботи – 
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використання таких матеріалів, які були би одночасно екологічно безпечними, 
технологічно гнучкими, при цьому максимально функціональними і дешевими. 

Варто не забувати, що з розвитком інформаційних технологій з‘явились і 
нові інструменти для архітекторів. І, на відміну, від тих, хто лише говорить про 
використання таких технологій, українські архітектори вже давно користуються 
цими інструментами. Обробка віртуальних даних стає все зручнішою та 
мобільнішою, що допомагає українцям економити час та працювати із 
найскладнішими комплексними проектами майже усюди. 

Країна потребує цей ковток свіжого повітря. Нам потрібно розвивати 
архітектурні об'єднання, бо саме всередині таких об‘єднань будуть народжуватися 
і отримувати матеріалізацію ідеї модернізації житлового середовища. Ми можемо 
стати не лише іконою архітектурного розвитку але і прикладом економічної 
стабільності та незалежності, завдяки цілеспрямованій ставці на креативну 
економіку. 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., студ. Островский В.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

На сьогоднішній день у багатьох розвинених країнах і країнах, що 
розвиваються спостерігається тенденція поступової зміни традиційної економіки 
на так звану креативну економіку. 

Визначення «креативна економіка» було введено Джоном Хокінсом - 
архітектором і професором Шанхайської школи креативності. Він стверджує, що 
креативна економіка - один з перших видів економіки, де уява і винахідливість 
вирішують, що люди хочуть зробити і що вони хочуть купити. 

Креативна економіка включає в себе такі великі сектори, як прикладне 
мистецтво, дизайн та архітектура, IT-технології, індустрія розваг, література, 
музика, кінематографія, ЗМІ та реклама. 

 Основними характеристиками креативної економіки є: висока роль нових 
технологій і відкриттів в різних областях діяльності людини; високий ступінь 
невизначеності; великий обсяг вже існуючих знань і гостра необхідність генерації 
нових знань. 

Креативна економіка покликана сформувати привабливий інвестиційний 
клімат, сприяти зростанню соціальної злагоди і розвитку соціальної сфери, 
модернізувати сферу освіти та інші. В рамках креативної економіки формуються 
нові економічні моделі, нові типи соціальних відносин, нові культурні парадигми. 

Що стосується України, то можна відзначити, що в креативних галузях 
економіки зайнято до 1 млн осіб. Вони створюють приблизно 3,4% валового 
внутрішнього продукту. 

Найвагоміший скарб вносить IТ-сектор. Це частина креативної економіки і 
можна сказати, що це її ядро, так як вже майже всі сфери економіки пронизані IT 
технологіями. Крім того, до креативної економіки можна віднести створення 
hand-made продукції, сфери кіно і музики, моду, рекламу і маркетинг і інші. 

У IТ секторі працює приблизно 100 тисяч чоловік. Значна кількість 
айтішників працюють на умовах аутсорсингу для іноземних компаній сукупно в 
2016 році вони заробили понад $ 1,6 млрд. 

Ще одним з найбільш живих креативних ринків України є сфера шоу, 
концертів і фестивалів. Кількість таких заходів в Україні зростає вже другий рік 
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поспіль (у 2015 році - на 42%, в 2016 - на 56%). За останні два роки в кілька разів 
зросла кількість проданих квитків і навіть їх ціна. 

Також досить розкрученим ринком є послуги дизайну в сфері моди. В 
Україні останнім часом проходить все більше місцевих показів мод. Аж до 
недавнього часу 90% українських фабрик, за оцінками експертів, шило на імпорт 
за давальницькою схемою. Зараз це співвідношення поступово починає 
змінюватися на користь внутрішнього ринку. Зараз починається бум на українське 
виробництво: проходять численні ярмарки та маркети, де виставляються 
українські молоді марки. Українські дизайнери поступово починають з'являтися і 
за кордоном. Багатогалузевий комплекс української легкої промисловості 
включає 4,5 тисячі підприємств, що забезпечують близько 150 000 робочих місць. 

Ринок архітектурного дизайну в Україні ще дуже молодий. Ще не так 
давно в Україні не було як таких архітектурних студій. Всі роботи вели проектні 
інститути, які просто допомагали виробляти квадратні метри забудовникам. Зараз 
ринок поступово починає змінюватися: з'являються приватні команди, готові 
пропонувати нові концепти в архітектурі. За даними Держстату, в 2016 році в 
Україні було виконано будівельних робіт на 73 млрд грн. За оцінками опитаних 
експертів, до 5% в проектах зазвичай займають витрати на архітектуру і 
проектування. Таким чином, ця галузь може становити приблизно 3,5 млрд грн. За 
даними Мінрегіонбуду, в нашій країні налічується 3,7 тисячі сертифікованих 
архітекторів. 

Також можна виділити сектори української креативної економіки, які 
займають незначну частку, але активно розвиваються: промдизайн, продакшен, 
арт-ринок і інші. 

З вищенаведеного можна сказати, що більшість сфер української 
креативної економіки знаходяться в зародковому стані. Однак вони тяжіють до 
експортної спрямованості, так як місцевий споживчий ринок в Україні дуже 
бідний. В Україні в сферах креативної економіки працює близько 470 тисяч осіб. 
Це всього 2,8% економічно активного населення. Вони приносять країні близько 
105 млрд грн. Для порівняння у Великобританії в цій же сфері працює 5,6% від 
усіх працевлаштованих громадян. А заробили вони в 2013 році £ 77 млрд. 

Література: 1. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют 
будущее. - М., "Классика-ХХI, 2007 2. Корнійчук Л. Я., Tатapeнко Н.О., Поручник 
А.М. та ін. Історія економічних учень. Підручник. - К., КНЕУ, 2001 3. Americans 
for the Aits. Creative Industries 2008. The State Report. 2008 4. Ноwkіns J. The 
Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Penguin Books, 2001 
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Сучасні орієнтири в напрямку постіндустріального сталого розвитку 

обумовлюють формування нової методології дослідження лісового комплексу, 
коли територія розглядається не тільки як фізичний (природно-географічний) 
базис лісогосподарювання, а перш за все як простір розгортання інформаційних, 
інноваційних та знанняємних процесів. 
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Кластерні тенденції в лісовому секторі потребують детального та 
всебічного дослідження, оскільки, перш за все, лісові кластери в значній мірі 
визначають сучасну територіально-просторову відтворювальну структуру 
лісового комплексу. При цьому географічна концентрація суб‘єктів лісо 
господарювання є важливою часткою загального процесу просторового розвитку 
регіону (територіальної громади) в умовах децентралізації, за допомогою якого 
створюється та підтримується його збалансований  (сталий) розвиток. 
Формування лісових кластерів на території регіону дозволяє вирішувати не тільки 
галузеві задачі, а і сприяє багатополярному розподілу точок росту на території 
регіону, і таким чином в певній мірі забезпечує рівномірність та збалансованість 
просторового розвитку. Тому для реалізації вектора трансформації простору лісо- 
господарювання на базі кластерно – корпоративних принципів [1] необхідна 
детальна розробка обґрунтованої кластерної лісової політики, яка включає 
структурно-функціональний, організаційно-інституціональний механізми 
формування лісоресурсних кластер-концернів.  

Кластерна просторова організація лісогосподарювання  дозволяє більш 
ефективно та збалансовано розвивати існуючі зв‘язки між суб‘єктами 
господарювання, а також формувати нові, у тому числі у сфері лісовирощування, 
глибокої переробки  деревини, утилізації відходів виробництва та організаційно-
економічного забезпечення надання екосистемних послуг. 

У процесі створення лісового кластеру організаційно-інвестиційний акцент 
робиться на крупні конкурентоспроможні виробництва. Однак, в міру розвитку 
ініціатив малого підприємництва, механізм державно-приватного підприємництва 
у форматі лісового кластеру повинен бути націлений на підтримку не окремих 
бізнес-підприємницьких суб‘єктів, а їх об'єднань з  міцними коопераційними 
зв‘язками. Бюджетна підтримка кластерного проекту повинна враховувати 
заявлені критерії відбору учасників лісового кластеру, а також територіальну 
результативність  (ефективність) функціонування суб‘єктів лісо господарювання, 
зокрема, забезпечення збільшення кількості високопродуктивних робочих місць 
,збільшення доданої вартості, а також часткову внутрішню реалізацію продукції 
та екосистемних послуг. 

Кластерні ініціативи повинні формуватися на рівні підприємств у контексті 
вирішення територіальних проблем просторового лісогосподарювання, розвитку 
лісових ринків. Необхідно в більшій мірі зосереджувати увагу на частках ланцюги 
цінностей з більш високою доданою вартістю, на пошук інноваційних продуктів 
та технологій. Деревообробне виробництво повинно, наприклад, постійно бути 
орієнтоване на диверсифікацію пропонованої продукції. 

В принципі варто говорити про кластер економічного лісогосподарського 
простору, де маємо певну структуру підприємств, які об‘єднані єдиними 
матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками. Тому сутність 
кластерного підходу полягає в тому, щоб на певній території  формувати 
максимально високу щільність лісогосподарської діяльності та максимально 
довгий ланцюг доданої вартості для максимізації прибутку, що залишається на цій 
території. 

Інноваційний розвиток лісогосподарювання у просторовому вимірі  
спирається на безупинний пошук і використання нових способів і сфер реалізації 
лісового потенціалу в рамках обраної стратегії та мотивації раціонального 
використання лісових ресурсів, а також пов'язаний з модифікацією існуючих і 
формуванням нових ринків збуту лісогосподарських продуктів та екосистемних 
послуг лісів. Національна інноваційна система також повинна бути задіяна у 
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процесі створення та застосування нових лісоекологічних знань та технологій 
лісогосподарювання і, таким чином, визначати правові, економічні, організаційні 
та соціальні умови інноваційних проектів кластеризації просторового 
лісогосподарювання.Удосконалення інституціонального середовища для 
безперервної трансформації простору лісогосподарювання є важливою умовою 
активізації   інноваційного лісогосподарського підприємництва, створенні 
інтегрованих регіональних бізнес-підприємницьких структур кластерного типу. 
Інституційне середовище трансформації простору лісогосподарювання 
формується формальними і неформальними інститутами. 

Еволюція розуміння категорій «кластер» здійснюється у напряму від його 
уявлення у вигляді певного виробничого територіального комплексу до розуміння 
його в більшій мірі як  «кластерної стратегії», яка будується на центрах ділової 
активності. І в цьому вбачається інший вже динамічний підхід[2]. 

В умовах децентралізації  процесу формування та розвитку лісового 
кластеру у форматі інтегративного територіального природно-господарського 
комплексу він повинен бути невід'ємною складовою  стратегії сталого 
просторового розвитку регіону. Стратегія  розвитку лісового комплексу та 
регіональна стратегія повинні бути взаємоузгодженими. У процесі виявлення 
можливостей  та перспектив створення лісового кластеру  варто враховувати 
центри ділової активності (ключові точки росту) просторово-територіального 
природогосподарювання в рамках регіональних стратегій. При цьому необхідно 
здійснювати певне «рекогносцирування» простору лісогосподарювання з позиції 
організаційного оформлення суб‘єктів лісогосподарювання, їх функціональних 
зв‘язків (внутрішніх та зовнішніх) як по вертикалі, так і по горизонталі у 
контексті узгодження різноманітних економіко-екологічних інтересів.  

Комплексна (інтегрована) стратегія інноваційно орієнтованого розвитку 
лісового кластеру у напрямку трансформації простору лісогосподарювання 
повинна включати такі складові: стратегію економічного, екосистемного та 
соціально-екологічного використання лісового потенціалу на інноваційній основі; 
стратегію відтворення лісового потенціалу на багатофункціональній та 
багатоцільовій основі у напрямку формування територіального лісоресурсного 
капіталу; стратегію відтворення та використання економічних, екологічних та 
соціальних функцій лісів на принципах екосистемного управління; стратегію 
забезпечення соціо-еколого-економічної безпеки лісового потенціалу та 
територіального лісоресурсного капіталу.  

У роботі зроблено висновок, що кластерний підхід варто розглядати як 
важливий захід інноваційно орієнтованої трансформації простору лісо 
господарювання у напряму визначення стратегій оптимізації компліментарності 
лісо ресурсних та економічних просторових структур, а також підвищення 
стійкості регіонального розвитку децентралізації.  

Практична значимість представленої методології кластерізації лісо- 
ресурсних відносин полягає у можливості бачення формування стратегічних 
орієнтирів та механізмів побудови кластерних утворень як підприємницького 
інституту трансформації єдиного економічного простору лісогосподарювання. 

Література: 1.Інституціоналізація природно-ресурсних відносин: 
[колективна монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф.. академіка НААН України М.А. 
Хвесика. – К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого 
розвитку», 2012. – 400 с. 2.Быстярокв И.К. Экономическое пространство региона: 
новая исследовательская парадигма/ И.К. Быстряков// Продуктивні сили України.-
2006.-№1 (001).- С.32-41. 
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ОСНОВИ ТА МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
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Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Методи мотивування персоналу можуть бути найрізноманітнішими і 

залежать від опрацьованості системи мотивування на підприємстві, загальної 
системи управління та особливостей діяльності самого підприємства. Якщo 
рoзглядати мoтивацiю з позиції oтримуваних благ, тo вoна буває двoх видiв: 
матерiальна i нематерiальна. Цi види мoтивацiї кoмплекснo застoсoвуються для 
пiдтримання її дiєздатнoстi загалом. 

Матерiальна мoтивацiя – екoнoмiчний спoсiб спoнукання працiвникiв для 
забезпечення пoтреб у дoстатку, дoбрoбуту, матерiальнoгo стандарту життя. 
Бажання працiвника пoкращити свoє матерiальне станoвище сприяє активiзацiї 
трудoвoї дiяльнoстi, а oтже, збiльшенню прoдуктивнoстi праці [1].  

Суттєвими прoблемами матерiальнoї мoтивацiї на сучаснoму етапi 
рoзвитку українськoї екoнoмiки є низький рiвень oплати працi, змiна стандартiв i 
нoрм, згiднo з вимoгами єврoпейськoгo закoнoдавства, неoбхiднiсть фoрмування 
нoвих метoдiв екoнoмiчнoгo стимулювання зайнятих на ринку працi. [2]. 

Нематерiальна мoтивацiя – це кoмплекс захoдiв, який забезпечує прoцес 
спoнукання себе та iнших працiвникiв, спрямoвуючи на дoсягнення oсoбистих 
цiлей та цiлей oрганiзацiї без видавання спiврoбiтнику  гoтiвки чи безгoтiвкoвих 
грошей [3].  

Усi нематерiальнi метoди мoтивацiї пoдiляють на двi групи: органiзацiйнi 
та мoральнo- психологічні. Приклади матеріальної та нематеріальної мотивації 
наведено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Засоби стимулювання мотивації 

 За джерелами виникнення мотивів мотивація поділяється на: 
1. Внутрішню - мотивація виявляється тоді, коли людина, вирішуючи 

завдання, формує мотиви; 
2. Зовнішню - мотивація, коли дія на суб'єкт відбувається ззовні. 

За спрямованістю на досягнення цілей мотивація  буває: 
1. Позитивна мотивація, яка сприяє ефективному досягненню цілей 

(матеріальне заохочення у вигляді персональних надбавок до окладів і премій, 
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підвищення авторитету працівника і довіри до нього в колективі, доручення 
особливо важливої роботи і т. п.); 

2. Негативна мотивація, що перешкоджає досягненню цілей (матеріальні 
стягнення (штрафи), зниження соціального статусу в колективі, психологічна 
ізоляція працівника, створення атмосфери нетерпимості, пониження на посаді). 

 Існує три основних підходи до вибору мотиваційної стратегії [4]: 1)стимул 
і покарання; 2) мотивування через саму роботу – дайте людині цікаву роботу, що 
приносить їй задоволення, і якість виконання буде високою; 3) систематичний 
зв‘язок з менеджером – визначайте мету роботи разом з підлеглим, забезпечуйте 
позитивний зворотний зв‘язок, коли він діє правильно, і негативний, коли він 
помиляється. Мотивація базується на аналізі ситуації та застосовуваному стилі 
взаємодії керівника з працівниками. Характерні мотиваційні методи наведено на 
рис. 2 

 
Рисунок 2 - Види характерних мотиваційних методів 

Підвищення зарплати не призводить автоматично до підвищення 
ефективності та продуктивності праці. Керівництву необхідно розуміти, що саме 
змушує людей працювати, чого вони потребують і чому вибирають той чи інший 
спосіб дій. Підхід до оптимізації системи матеріального стимулювання дозволив 
виділити декілька типів працівників (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Типи працівників відповідно до оптимізації системи матеріального 

стимулювання 
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Стимулювання праці – досить складна процедура. Існують певні вимоги до 
його організації: комплексність, диференційність, гнучкість і оперативність. 
Найчастіше використовуваними зовнішніми стимулами є похвала й осудження. 
Але варто пам‘ятати, що довго використовуване осудження призводить до 
негативних наслідків як для ефективності праці, так і для розвитку особи [5]. 

Планування i управлiння розвитком кар‘єри потребує вiд працiвника i 
органiзацiї вiдповiдних допомiжних зусиль, але водночас забезпечує низку 
переваг як працiвнику, так i органiзацiї. Для працiвника це означає: – можливiсть 
кар‘єрного росту; – вищий ступiнь задоволення вiд роботи в органiзацiї; – 
пiдвищення рiвня життя; – бачення професiйних можливостей; – планування 
особистого життя; – конкурентоздатнiсть на ринку працi. 

Література: 1. Подольчак Н. Ю., Подольчак Н. І. Удосконалення системи 
менеджменту підприємств шляхом використання R-теорії мотивації. – Режим 
доступу: http://ena. lp. edu. Ua. 2. Долішній І. М. Мотивація персоналу як об‘єкт 
управління на підприємстві [Текст] / І. М. Долішній, А. В. Колодійчук // Науковий 
вісник НЛТУ України. – 2012. 3. Колот А. М. Мотивація персоналу: підруч. / А. 
М. Колот. – К.: КНЕУ, 2009.  4. Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности / А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова , М.В. 
Ловчева. – М.: ИНФРА-М. – 2010. 5. Вельш А.Г. Управление на основе мотивации 
// Мотивация экономической деятельности: сб. ст. / под. ред. С.С. Шаталина – М.: 
ВНИИСИ, 2000.  

 

ФРИЛАНС КАК СПОСОБ ЧАСТИЧНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ЗАНЯТОСТИ 

 

Канд. экон. наук, доц. Кравченко Л.Н., ст. преп. Шевченко М.В. 
Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

 

В настоящее время в результате глобализации и развития технологий 
некоторые из привычных нам видов труда исчезают. Однако спрос на 
квалифицированные кадры с каждым годом возрастает. В России дефицит 
квалифицированных кадров в разных областях, по разным источникам, 
варьируется от 40 до 50 %. Согласно данным Министерства экономического 
развития РФ ситуация в России не улучшится: к 2030 г. прогнозируется 
сокращение общего числа трудоспособного населения.  

Кроме того, несмотря на востребованность некоторых профессий 
(инженеры, программисты), далеко не всем выпускникам удается найти работу 
после окончания учебного заведения из-за отсутствия опыта работы: не все 
предприятия готовы брать человека без опыта работы и обучать его за свой счет 

[1,3,4].  
Новые направления в решении проблем занятости, основанные на 

современных интернет-технологиях, помогают частично решить эту проблему. К 
таким направлениям относится фриланс.  

Фрилансер – это человек, не связанный постоянными трудовыми 
отношениями (регулируемыми ТК) с компанией, а выполняющий для нее 
конкретную работу, оплачиваемую по факту. И если раньше сфера деятельности 
фрилансера ограничивалась журналистикой и интернетом, то сейчас она 
охватывает многие сферы деятельности. Фриланс особенно распространѐн в таких 
областях деятельности, как компьютерное программирование, дизайн во всех его 
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проявлениях (реклама, веб-дизайн, дизайн интерьера и т. д.), перевод, 
копирайтинг и др. 

Фрилансер чаще всего сам предлагает свои услуги – через фриланс-биржи, 
собственный веб-сайт, газетные объявления и так далее.  

Это направление имеет свои достоинства и недостатки, как для самого 
фрилансера, так и для его нанимателя. В первом случае к достоинствам можно 
отнести свободный график, финансовую независимость и огромный выбор 
потенциальных клиентов. Однако самостоятельный поиск подходящего заказа 
может оказаться достаточно сложным и долгим. Кроме того, нельзя не учитывать 
тот факт, что фриланс как вид трудовой деятельности имеет особенности, которые 
необходимо учитывать с точки зрения правового регулирования. Так, выполняя 
работу и получая прибыль, фрилансер не осуществляет налоговых платежей, 
отчислений на пенсионное и социальное страхование и т.д., для фрилансеров не 
предусмотрен социальный пакет. 

Несмотря на преимущества кадровых агентств перед фрилансерами в 
вопросах надежности, опыта и необходимых баз, наработанных годами, 
наниматели часто обращаются к фрилансерам. Их подход более индивидуален, 
уровень экспертизы достаточно высок, как и гибкость в работе с клиентом.  

По опросам Recruitnet.ru, 34% опрошенных фриланс-рекрутеров работают 
с крупными международными компаниями, 19% - с крупными российскими 
компаниями, 39% - со средними российскими компаниями [3,5]. 

На первый квартал 2017 года доля фрилансеров, для которых данный вид 
деятельности является единственной работой, – так называемые чистые 
фрилансеры, составляет 13%. Самой большой группой являются фрилансеры, 
которые совмещают фриланс и традиционную работу. Доля этой группы 
составляет 28%. Еще одну крупную группу фрилансеров составляют работники, 
совмещающие фриланс и учебу в вузе или любом другом учебном заведении. Их 
доля составляет 25 %.  

Фрилансеров в отличие от штатных профессионалов больше всего 
привлекает творческая, интересная работа, а не заработок. Возможно, поэтому 
фриланс в России имеет в основном молодежную направленность: 80% 
фрилансеров моложе 30 лет.   

Большинство фрилансеров являются образованными людьми, 60% 
фрилансеров имеют одно, два высших образования или степень 
кандидата/доктора наук [2,5]. Около половины свободных работников (47%) 
занимаются работой, которая в прошлом являлась их хобби, и многие фрилансеры 
даже за заработную плату в 2 раза выше текущей не готовы вернуться к штатной 
работе. То есть, фрилансеры изначально являются заинтересованными в 
выполнении работы, их не нужно заставлять и дополнительно мотивировать. 

Развитие фриланс-рекрутмента, если он обретет массовый характер, 
способно существенно изменить ситуацию на рынке, и при этом будут найдены 
решения ключевых проблем, связанных с работой со «свободными» рекрутерами. 

Литература: 1. Кравченко Л.Н., Шевченко М.В. Проблемы и перспективы 
развития молодежного научного потенциала // В сборнике: Содействие 
профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых 
специалистов в современных условиях. Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова. 2015. С. 257-262. 2. Шохина Е. 
Самореализация в работе не интересует россиян. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://expert.ru/2013/10/9 (Дата обращения 10.03.2018). 3. 
Профессиональный ресурс для рекрутеров и работодателей [Электронный 

http://expert.ru/2013/10/9
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ресурс]. Режим доступа: http://recruitnet.ru/ (Дата обращения 12.03.2018). 4. 
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.gks.ru/ (Дата обращения 12.03.2017). 5. Официальный сайт 
фрилансеров. Удаленная работа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://freelance.ru/ (Дата обращения 12.03.2018). 

 

СУЧАСНІ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Канд. екон. наук, доц. Фурса В.А. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

 
Злочини у сфері підприємницької діяльності можуть поширюватись на 

підприємця як суб‘єкта господарських відносин, так і на фізичну особу. 
Предметом злочинів проти власності стають гроші і цінні папери, майно (рухоме 
та нерухоме) та майнові права. Наслідки злочинів проти власності завжди носять 
матеріальний характер і виражаються у нанесенні матеріального збитку, який 
може бути реальним та виступати у формі упущеної вигоди. 

Найбільшою загрозою для безпеки суб‘єкта господарювання із злочинів 
проти власності належать всі випадки розкрадання (крадіжка, розбій, грабіж, 
шахрайство), вимагання і заподіяння майнового збитку шляхом обману або 
зловживанням довірою. Всі ці злочини носять корисливий характер і 
відбуваються навмисне. 

Розкрадання слід віднести до найбільш розповсюджених злочинів із 
підвищеною суспільною небезпекою. Предметами, що спонукають на подібні 
злочини найчастіше є валюта готівкова чи безготівкова (національна та іноземна) 
та цінні папери (акції, облігації, векселі, чеки, сертифікати тощо). Досліджуючи 
розкрадання слід мати на увазі, що не будь-яке вилучення майна можна віднести 
до злочину. Злочинним буде вилучення майна, що знаходиться на балансі 
юридичної особи чи юридично надійшло у фонди підприємства, воно має бути 
фізично або юридично вилучене з фондів власника та заподіяний матеріальний 
збиток, при цьому такі дії є протиправними та безплатними. Злочини, що 
загрожують безпеці підприємницькій діяльності, об‘єднують в наступні групи: 

– злочини вчинені посадовою особою – перепони законній 
підприємницькій діяльності; 

– злочини вчинені шляхом незаконного використання прав – незаконне 
підприємництво, псевдопідприємництво, незаконна банківська діяльність; 

– злочини у кредитно-фінансовій сфері – незаконне отримання кредиту, 
злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості; 

– злочини, пов‘язані з безпосередньою діяльністю на ринку – 
монополістичні дії та обмеження конкуренції, незаконне використання товарного 
знаку, свідомо помилкова реклама; 

– злочини, пов‘язані з незаконним отриманням та розголошенням 
відомостей, які складають комерційну таємницю; 

– злочини, пов‘язані із процедурою банкрутства – неправомірні дії при 
банкрутстві, навмисне банкрутство, фіктивне банкрутство. 

Шахрайство являє собою розкрадання чужого майна або придбання на 
нього прав шляхом обману чи зловживанням довірою. При скоєнні такого 
злочину потерпілий сам передає у руки злочинця майно, вважаючи, що той має на 
нього право, може відбуватись у різних формах, а саме: 
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– шахрай видає себе за працівника податкової інспекції та отримує гроші за 
обіцянку допомогти зменшити податок; 

– шахрай видає себе за представника влади і на цій підставі отримує гроші, 
як штрафи; 

– виготовлення підроблених документів і отримання на їх підставі кредиту 
чи грошей за дорученням; 

– створення фірм, оформлених на підставних осіб, спеціально для 
проведення конкретної операції (фірми-одноденки); 

– продаж за повну чи завищену вартість некомплектного товару; 
– використання у розрахунках фальсифікованих предметів плати чи 

документів; 
– використання підроблених кредитних карток. 
Останнім часом набувають поширення види шахрайства, що пов‘язані із 

заволодінням коштами за допомогою комп‘ютерної техніки.  
– Значну загрозу безпеці підприємницькій діяльності представляють особи, 

які ступають із ними в контрагентські відносини, укладають договори, але не 
мають на це законних підстав. Таким шляхом виникає незаконне підприємництво 
або псевдопідприємництво. Найчастіше незаконне підприємництво 
супроводжують такі злочини, як шахрайство, вимагання, незаконне використання 
товарних знаків. Незаконне отримання кредиту тощо. Фіктивне підприємство 
створюється для отримання кредитів, звільнення від податків або діставання 
іншої майнової вигоди. Найбільш витонченим і складним для виявлення є 
псевдопідприємництво, що представляє чи не найбільшу загрозу та небезпеку 
підприємницькій діяльності. У цьому випадку створюється законна за формою 
комерційна організація, у наміри керівництва якої не входить здійснення 
комерційної діяльності або здійснюється заборонена діяльність (незаконне 
виготовлення зброї, виробництво і реалізація наркотиків, вибухових та 
радіоактивних речовин, боєприпасів). Ефективним способом захисту 
підприємницької діяльності від такого виду злочинів є збирання інформації про 
потенційних контрагентів.  

Таким чином, всі економічні злочини, що зазіхають на економічну безпеку 
підприємництва, за суб‘єктами взаємин поділяють на наступні категорії: 

– підприємець (фізична або юридична особа) – посадова особа; 
– підприємець (фізична або юридична особа) – власні працівники; 
– підприємець (фізична або юридична особа) – контрагенти, партнери, 

конкуренти. 
Наведені вище економічні злочини є найтиповішими для сучасного періоду 

господарювання в Україні та становлять наймасштабнішу загрозу економічній 
безпеці підприємництва. 

Література:1. Кибанов А. Л. Роль організаційно-економічного механізму 
забезпечення протиправних дій у діяльності. Бизнес бук - К., 2015. - С. 127-131. 
2.Решетняк В. Л. Види та шляхи боротьби з протиправними діями у 
підприємницькій діяльності. Приор - К., 2015. - С. 177-182. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Д-р екон. наук, проф. Іванілов О.С., економіст Гончар А.С. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Законодавчо встановлено, що підприємницька діяльність є ризиковою, 

тобто дії учасників підприємництва в умовах ринкових відносин не можуть бути з 
певною визначеністю розраховані та здійснені. Виходячи з цього, особливої 
актуальності для України набуває проблема розробки ефективних і надійних 
механізмів управління економічною безпекою підприємства за умов нестабільної 
економіки. 

Метою підприємництва є прагнення отримання максимальних доходів при 
мінімальних витратах капіталу в умовах конкурентної боротьби, невизначеності, 
небезпеки втрат, обсяг яких обумовлений специфікою конкретного бізнесу. 

Для підприємства економічна безпека означає захищеність його діяльності 
від негативних впливів зовнішнього середовища, здатність швидко усувати 
різнохарактерні загрози, адаптуватися до умов, що склалися і негативно 
відбиваються на його діяльності. 

В рамках підходу до визначення економічної безпеки як певного стану 
виділяють два напрямки: 

 економічна безпека, як стан ефективного використання ресурсів 
підприємства для запобігання загрозам і стабільного функціонування 
підприємства у майбутньому [1; 3]; 

 економічна безпека як стан захищеності діяльності підприємства від 
негативного впливу зовнішнього і внутрішнього оточення [2].  

Суть економічної безпеки реалізується в системі її критеріїв і показників. 
Критерієм економічної безпеки виступає оцінка економічного стану суб‘єкта 
господарювання. Критеріальна оцінка економічної безпеки базується на оцінках: 
ресурсного потенціалу суб‘єкта і можливостей його розвитку; рівня ефективності 
використання ресурсів; рівня можливостей суб‘єкта протистояти загрозам його 
економічній безпеці та самостійно ліквідовувати їх; конкурентоспроможності 
суб‘єкта; цілісності та масштабів структури суб‘єкта; ефективності кадрової 
політики суб‘єкта. 

До головних цілей економічної безпеки підприємства належать: 
 забезпечення фінансової стійкості та незалежності; 
 досягнення лідерства у технологіях; 
 забезпечення високого конкурентного статусу; 
 оптимізація використання потенціалу підприємства; 
 мінімізація руйнівного впливу зовнішнього середовища; 
 забезпечення функціонування підприємства у межах правового поля; 
 захист власної комерційної таємниці [5]. 
Економічна безпека підприємництва відіграє визначальну роль у зміцненні 

безпеки національної економіки і є передумовою її стабільного розвитку. Існує 
взаємозалежність між розвитком підприємництва та забезпеченням таких 
функціональних складників безпеки держави, як: фінансова, соціальна, 
технологічна, продовольча, зовнішньоекономічна, демографічна, енергетична та 
екологічна. 

Усвідомлення місця економічної безпеки підприємництва у системі 
безпеки національної економіки дозволяє більш детально підійти до 
обґрунтування змісту цієї економічної категорії. 
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Для визначення кількісного рівня економічної безпеки підприємства 
можуть бути використані такі методи: індикаторний, ресурсно-функціональний, 
комплексний.  

Так, індикаторний підхід, при якому рівень економічної безпеки 
визначається за допомогою так званих індикаторів. Індикатори розглядаються як 
граничні значення показників, що характеризують діяльність підприємства в 
різних функціональних областях, що відповідають певному рівню економічної 
безпеки. Оцінка економічної безпеки підприємства встановлюється за 
результатами порівняння (абсолютних або відносного) фактичних показників 
діяльності підприємства з індикаторами. 

Відповідно до ресурсно-функціонального підходу оцінка рівня економічної 
безпеки підприємства здійснюється на основі оцінки стану використання 
корпоративних ресурсів за спеціальними критеріями. При цьому як корпоративні 
ресурси розглядаються фактори бізнесу, використовувані власниками й 
менеджерами підприємства для виконання цілей бізнесу. 

Програмно-цільовий підхід базується на інтегруванні показників, що 
визначають рівень економічної безпеки підприємства. Інколи такий підхід 
називають комплексним. Значну увагу при використанні цього підходу необхідно 
приділити відбору показників, визначенню методів їх інтегрування. 

В якості орієнтира при визначенні рівня економічної безпеки можна 
застосовувати такий показник, як коефіцієнт стійкості економічного стану 
підприємства (Кс). 
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                                                                            (1) 

де ΔРк – різниця сум чистого прибутку, що спрямована на формування 
резервного капіталу (кінець-початок); 

ΔПн – різниця сум нерозподіленого прибутку, що формується з чистого 
прибутку підприємства (кінець-початок); 

Кв – величина власного капіталу (на кінець періоду t). 
Цей показник вказує на темпи збільшення власного капіталу за рахунок 

чистого прибутку підприємства. Бажаною є тенденція до збільшення цього 
показника, що вказує на те, скільки грошей з отриманого підприємством чистого 
прибутку реінвестується, тобто спрямовується на збільшення власного капіталу. 
Це свідчить про укріплення позицій підприємства, покращення дивідендних 
можливостей та зростання рівня економічної безпеки. 

Поряд з розрахунком показника, що визначає рівень економічної безпеки 
треба також дати характеристику відповідності його значення тим умовам стану 
безпеки для конкретного підприємства з урахуванням оцінок експертів. Для цього 
здійснюється класифікація рівня економічної безпеки підприємств, що діють в 
умовах конкуренції (табл. 1). 

Таблиця 1 – Характеристика рівня економічної безпеки підприємства, що 
діє в умовах конкуренції 
Рівень 
економічної 
безпеки 

Показник 
рівня 
економічної 
безпеки (К) 

Характеристика стану підприємства відповідно 
встановленому рівню економічної безпеки 

Підтримуючий  до 0,05 
Нестійкість економічної безпеки. Підприємства 
знаходяться на межі економічної безпеки та при 
незначному зниженні прибутку можуть її втратити. 
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Продовження таблиці 1 

Мінімальний  
 

0,06-0,1 
 

Підприємство знаходиться в економічній безпеці і в 
змозі її підтримувати у найближчому періоді. 

Низький 0,11-0,29 
Обсяг інвестиційної підтримки умов економічної 
безпеки дозволяє зберегти ринкові позиції в поточному 
періоді та у найближчій (1-2 роки) перспективі. 

Середній 0,3-0,49 

Обсяг інвестиційної підтримки умов економічної 
безпеки дозволяє зберегти ринкові позиції в середній 
перспективі (3-4 роки), та закласти фундамент 
формування конкурентних переваг. 

Високий  0,5-0,7 
Стан економічної безпеки дозволяє зберегти 
стратегічні позиції на ринку та мати суттєві 
конкурентні переваги. 

   

Дуже високий  понад 0,7 

Стан економічної безпеки дозволяє підприємству мати 
значні конкурентні переваги стратегічного характеру 
та стати лідером ринку по галузі з можливостями 
забезпечення успішної діяльності на міжнародних 
ринках. 

 
В сучасних умовах господарювання, для створення ефективної системи 

управління вже недостатньо тільки досвіду керівників, необхідним є масштабне 
залучення сучасних засобів економіко-математичного моделювання процесів 
управління, комп‘ютеризації. 

Регулювання рівня економічної безпеки може здійснюватися за допомогою 
наступних методів впливу: уникнення, прийняття, зниження. 

Уникнення означає відмову від реалізації заходу, пов‘язаного з ризиком. 
Але уникнення ризику означає відмову від прибутку. Таке рішення приймається у 
разі недоцільності реалізації заходу, коли витрати, в тому числі на зменшення 
ризику, перевищують можливі надходження. 

Прийняття ризику передбачає збереження його на існуючому рівні. Тобто 
підприємця влаштовує існуючий рівень ризику, він готовий понести витрати і 
приймає відповідальність на себе. Рішення про прийняття ризику приймається у 
разі наявності достатньої кількості власних коштів. 

Зниження ризику вимагає проведення попереджувальних заходів, які 
дозволять скоротити ймовірність та обсяги можливих втрат. 

Здобуття додаткової інформації є одним з важливих способів щодо 
зниження економічної безпеки. Коли керівник володіє більш повною 
інформацією, то він може зробити кращий прогноз й знизити ступінь ризику. Це 
робить інформацію товаром, за який керівники (інвестори) згодні платити великі 
гроші, а коли це так, то вкладення капіталу в інформацію необхідно оцінювати. 
Вартість повної інформації розраховується як різниця між очікуваною вартістю 
якого-небудь придбання, коли є повна інформація, і очікуваною вартістю, коли 
інформація неповна. 

На практиці переважна більшість керівників автотранспортних 
підприємств підходить до оцінки витрат на інформацію, виходячи з власних 
реальних можливостей і ціни на послуги «продавців» інформації, наприклад фірм, 
що проводять маркетингові дослідження. А оскільки в управлінні будь-якого 
підприємства існує градація важливості витрат, то фінансування придбання 
інформації, тобто виділення коштів на проведення маркетингових досліджень, 
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здійснюється у більшості випадків або за залишковим принципом, або ж на основі 
екстраполяції старих витрат. 
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практика: збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції. 15.04.2013 р. – Луганськ: 2013. – С. 104-105. 2. Вплив зовнішніх та 
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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 будівельних 
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 будівництва 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 
досягненнями науки, техніки, виробництва, 
формування нових професійних компетентностей в 
науково-дослідній діяльності, 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, зовнішньоекономічна, 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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