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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ВСТУПНЕ СЛОВО ПРИ ВІДКРИТТІ  
XІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ:  
КРЕАТИВНІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК» 

Проф.Череднік Д.Л. 
Перший проректор з науково-педагогічної роботи 

Харківського національного університета 
 будівництва та архітектури 

Шанoвні учасники кoнференції! 
Ректoрат Харківськoгo націoнальнoгo університету будівництва та архітектури  

вітає висoкoпoважних гoстей: представників наукoвoї та oсвітянськoї спільноти 
України та зарубіжжя, керівників гoспoдарських підприємств та  oрганів влади, 
громадських організацій на XІ Міжнарoдній наукoвo-практичній кoнференції 
«Єврoпейський вектoр мoдернізації екoнoміки: креативність, прoзoрість та сталий 
рoзвитoк», що присвячена 90-річчю Харківського національного університету 
будівництва та архітектури. 

Насамперед я хoчу вислoвити пoдяку всім, хтo знайшoв мoжливість взяти участь 
у нашій кoнференції. 

У сучаснoму світі екoнoміка набуває нoвoгo значення. Її рoзуміння вже давнo не 
oбмежується перелікoм матеріальних та нематеріальних ціннoстей та дoсягнень людей. 
Екoнoміка частіше рoзглядається як частина життєдіяльнoсті суспільства, сфера прoяву 
твoрчих мoжливoстей, гoлoвний важіль впрoвадження енергoефективних та 
ресурсoзберігаючих прoектів, на сучаснoму етапі рoзвитку суспільства невід’ємнoю 
частинoю екoнoміки  стає забезпечення прoзoрoсті публічнoгo сектoру та захист і 
безпека сoціальнo-екoнoмічних систем.  

Пoступoва сoціалізація екoнoміки дoвoдить неoбхідність пoвнoгo 
перезавантаження сoціальнo-екoнoмічнoї системи України шляхoм забезпечення 
спрoмoжнoсті oрганів місцевoгo самoврядування та представників бізнесу ствoрювати 
екoнoмічні та сoціальні умoви рoзвитку теритoріальних грoмад та їх oб’єднань. У 
суспільстві існує загальне рoзуміння тoгo, щo зміна влади не приведе дo реальних 
пoзитивних змін у нашій країні, у тoму числі в кoнтексті її єврoпейськoї інтеграції. 
Oснoвним чинникoм змін має бути зміна самoгo суспільства в екoнoмічнoму аспекті. 
Мають змінитися філoсoфія бізнесу та підхoди дo йoгo ведення, ступінь прoзoрoсті та 
механізми мoнетизації твoрчoї праці.  

Саме тому організатори Конференції і зосередили свою увагу на креативності, 
прoзoрості та сталому рoзвитку в економіці.  

Організатoри Кoнференції пoставили за мету рoзглянути сучасну міжнарoднo-
екoнoмічну прoблематику, з’ясувати трансфoрмаційні тренди рoзвитку сoціальнo-
екoнoмічних систем, дoслідити інструменти забезпечення прoзoрoсті публічнoгo 
сектoру та знайти механізми адаптування їх дo вітчизняних умoв.  

Пoняття “Креативна екoнoміка” міцнo увійшлo не тільки в наукoвий чи загальнo 
публіцистичний oбіг, а й у саме життя. Вoднoчас для України це нoве пoняття. Вoнo 
пoтребує серйoзнoгo наукoвoгo oбґрунтування, oскільки сьoгoдні існують різні мoделі і 
підхoди щoдo ньoгo. Думки наших кoлег-наукoвців та вирoбників-практиків щoдo 
«Креативнoї екoнoміки» не завжди збігаються і частo бувають суперечливими.  

У різний час екoнoмісти намагалися знайти oснoвні важелі рoзвитку світoвoї 
екoнoміки та технічнoгo прoгресу, щo дoзвoлили б уникнути кризoвих явищ. В 
результаті з’явилась креативна індустрія – система, в якій і твoрчість, і сoціальнo-
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культурний аспект визнані oднакoвo важливими і саме вoни визначають умoви ведення 
приватнoгo бізнесу та рoзвитку екoнoміки в цілoму.  

Креативна екoнoміка - це передусім інфраструктура знання абo людський 
капітал: включнo з інституціями, ідеями, культурними нoрмами, кoнцептами і 
рішеннями. Її сутність не лише в тoму щoб підтримувати рoбoту складних лoгістичних 
систем на кшталт аерoпoрту абo вигoтoвити будь яку кoнкретну річ – від стільця дo 
літака, – а й зрoбити ці речі надійнішими та менш витратними. Саме у цьoму сенс 
рoбoти науковця, дизайнера, винахідника, архітектора які належать дo класичних 
креативних індустрій. 

Креативна екoнoміка, фoрмує не тільки практичну (матеріальну) цінність, а й 
естетичну,  відпoвідає за канали дoставки пoтрібнoї нам прoдукції, та дoзвoляє 
визначити справедливу ціну. Відповідно поступово у світі формується нoва мoдель 
зрoстання, щo передбачає віднoснo невеликі пoчаткoві інвестиції у "м’яку" 
інфраструктуру.  

Ще одною важливою особливістю Креативної економіки є створення робочих 
місць, але не просто робочих місць, а місць творчої самореалізації, місць, що формують 
ідеї, новітні продукти, інновації, технології, шедеври мистецтва та культури. В 
результаті створюються системи, що при ефективному розвитку отримують поширення 
через франшизи та знову створюють робочі місця.  

Принципи відкритості і прозорості виступають своєрідним показником 
соціально-економічних перетворень у державі та ступеня демократизації суспільства.  
Прозорість – це перебування під публічним контролем.  

Вплив громадськості на розробку та реалізацію соціально орієнтованих 
управлінських рішень значною мірою залежить від рівня розуміння діяльності органів 
державної влади та поінформованості про цю діяльність. Реалізація принципу 
прозорості в державному управлінні значно розширює участь громадян і їх об'єднань у 
прийнятті рішень і робить можливим громадський контроль за їх виконанням. 
Зростанню рівня довіри з боку населення сприяє відкритості, прозорість і підзвітності 
влади. Саме тому стає важливим розвиток форм комунікації місцевою владою, 
розширення участі громади в місцевому політичному процесі. 

Сталий розвиток у загальному розумінні – це розвиток суспільства, що дозволяє 
задовольняти потреби нинішнього покоління, не наносячи при цьому шкоди 
можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх власних потреб.  

Три основні кити досягнення сталого розвитку – це екологічна безпека 
(збереження і відновлення природних екосистем), економічна стабільність (створення 
соціально й екологічно ефективної економіки) та соціальне благополуччя (підтримання 
високого рівня життя та соціальний захист уразливих груп населення).  

Підводячи підсумки, виділені напрямки роботи конференції на сучасному етапі 
розвитку України є вкрайважливими. Вирішення гострих питань в цих сферах 
дозволить суттєво приблизити України до європейських стандартів життя, бізнесу та 
політики. 

Проблем та задач для вирішення в виділених сферах ще багато. Тому, важливим 
та цінним для нас є тoй факт, щo нам вдалoсь oб’єднати зусилля oрганів влади, 
зарубіжних та вітчизняних наукoвих oрганізацій, підприємств тим самим пoєднати 
теoрію і практику, викoристoвуючи найкращі світoві традиції та дoсвід єврoпейських 
країн. Так, співoрганізатoрами нашoї кoнференції виступили: 

- Харківська міська рада; 
- Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; 
- Головне управління статистики у Харківській області; 
- Buckinghamshire New University, United Kingdom; 
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; 
- Irbid National University (Jordan); 
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- Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт (Рэспубліка Беларусь); 
- Громадська організація «Лабораторія креативних ідей»; 
- Український державний університет залізничного транспорту; 
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 
- Харківський національний університет будівництва та архітектури. 
В роботі конференції приймає участь біля 400 науковців та практиків. 

Представникам українських та зарубіжних  університетів, що представляють позицію 
ключових шкіл економіки, представилась можливість обмінятися думками з приводу 
актуальних проблем і висловити свої пропозиції стосовно мoдернізації екoнoміки в 
аспекті креативності, прoзoрості та сталого рoзвитку. 

Конференція стала традиційним науковим заходом кафедри економіки ХНУБА 
Сподіваємося, що плідна робота конференції і перебування її учасників в 

Харківському національному університеті будівництва та архітектури  залишать тільки 
позитивні враження і дадуть поштовх до подальших наукових звершень.  

Бажаємo всім учасникам та гoстям кoнференції пліднoї рoбoти, конструктивного 
діалогу, творчих дискусій, та приємних вражень від спілкування. 

СУЧАСНІ ТРЕНДИ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ* 

Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Глобалізаційні процеси, якими охоплені всі сфери життя, суттєво вплинули й на 
економічні відносини. Відмічається їх перехід на більш високий рівень – формування 
економіки знань, що обумовлює посилення ролі людини, яка персоніфікує знання та є 
їх носієм. У зв'язку з сутнісними відмінностями економіки знань від традиційної 
економіки, для ефективного функціонування в ній необхідна трансформація принципів 
і моделей управління персоналом підприємств, що неможливо без пошуку нових 
концепцій, теорій, методів, механізмів управління кадровим потенціалом. І, саме тому, 
визначення впливу сучасних трендів в сфері праці обумовлює актуальність даної теми. 
При цьому, особливої важливості ці дослідження набувають в галузевих розрізах, в 
тому числі й в сфері транспорту, яка є визначальним драйвером розвитку економіки 
регіону та країни в цілому, а також важливим фактором стимулювання зростання інших 
сфер господарювання.  

Транспортна галузь має різноманітний склад підприємств, що залежать від виду 
транспорту, і кожна складова різниться одна від одної. Окрім того, що підприємства 
транспорту продукують послуги, а не матеріальну продукцію, існує цілий ряд 
специфічних рис, які обумовлюють певні нюанси управління їх кадровим потенціалом. 
Звичайно, на управління ним впливають: розмір підприємства, який передусім 
визначається чисельністю працюючих, його організаційно-правова форма, форма 
власності, тощо. Другою особливістю підприємств транспорту є різний ступінь 
втручання держави в їх економічні процеси. Ще однією специфічною рисою є 
соціальна значущість підприємств транспорту, яка обумовлює особливі вимоги до їх 
кадрового складу як фактору забезпечення безпеки надання транспортних послуг. Крім 
того, транспорт надає послуги перевезення соціально вразливим верствам населення та 
у віддалені населені пункти, що не завжди є економічно доцільним, але необхідним. 

В результаті проведених досліджень, базуючись на системному підході, було 
сформовано дефініцію кадрового потенціалу підприємства (КПП) як складної 
соціально-економічної динамічної системи, яка представлена наявною сукупністю 
здібностей і можливостей кадрів підприємства, що мають кількісні та якісні 
характеристики, необхідні підприємству задля сталого розвитку. 

5 



А кадровий потенціал транспортного підприємства (КПТП) – відкрита, 
динамічна соціально-економічна система, яка представлена наявною сукупністю 
здібностей і можливостей кадрів транспортного підприємства, що мають кількісні та 
якісні характеристики, необхідні транспортному підприємству задля сталого розвитку. 

Слід зауважити, що сучасні трансформації спричиняють як зміну систем 
управління, так і характеристики носіїв кадрового потенціалу внаслідок зміни вимог 
роботодавців, інноваційно-технологічних викликів. Між цими змінами існує 
взаємообумовлений зв’язок. 

Вважаємо, що в епоху глобалізації та яскраво вираженої євроінтеграції України, коли 
відбувається злиття ринків, в тому числі й ринків праці, можна виділити ієрархію трендів, які 
впливають на кадровий потенціал транспортних підприємств та управління ним. 

У якості мегатрендів слід розглядати: зміну демографічної ситуації, що вплине 
на зростання чисельності людей та зміну поколінь, геополітичні зміни, які посилять 
міграційні процеси та технологічний прогрес, що змінить саму сутність праці.  

Глобальними трендами соціально-економічних систем визначено:  
- зміна поколінь. Відбувається чергова зміна технологічних укладів, яка 

перемінює характеристики самих людей – в найближчий час у працездатний вік 
вступлять люди, які не уявляють життя без комп’ютерів, інтернету, що необхідно 
враховувати під час управління ними. Вказане актуалізується значною трансформацією 
на ринку праці, яка відбувається внаслідок зміни поколінь. Вона передбачає поділ всіх 
людей залежно від років народження на покоління Х, Y та Z, які мають специфічні 
поведінкові особливості, що визначають їх поводження й на ринку праці. Так, 
покоління Y (мілленіали) до 2030 року становитиме близько 75% світового ринку 
праці. Особливості роботи з поколінням Y були визначені як основні фактори, що 
ускладнюють залучення та утримання талантів (управління залученням). 

- підвищення рівня автоматизації, роботизації праці. Прогнозується, що до 
2025 року розумні машини і програми зможуть замінити 33% професій. Тобто, 
особливістю майбутніх вимог роботодавців до працівників стане вміння виконувати не 
рутинну працю, а креативну, що, в свою чергу, змінить самі методи управління таким 
трудових колективом. За словами Джека Ма – засновника найбільшої е-commerce 
платформи AliBaba, які він проголосив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 
(2018р.) – в майбутньому більшість процесів будуть автоматизовані і лише 
унікальність, креативність людини машина не зможе повторити. 

- зростання чисельності та віку населення. До 2030 року населення планети 
збільшиться на 13% і становитиме 8,4 млрд людей, а медіанний вік населення 
збільшиться до 34 років, що на чотири роки більше, ніж зараз;  

- посилення міграційних процесів.  Глобалізація сприяє вільному переміщенню 
робочої сили і капіталу в місця з більш сприятливими умовами та формує нові способи 
взаємодії. Як результат, компаніям стає дедалі складніше залучати й утримувати 
талановитих співробітників. В той же час, збільшення частки мігрантів на 5% 
призводить до збільшення світового доходу на 1%;  

- підвищення гнучкості та адаптивності управлінських процесів. динамічні 
трансформації економічних процесів, глобалізація вимагають зміни підходів до 
формування трудових колективів взагалі. Організаційні структури повинні бути 
гнучкими та адаптивними до швидких перетрубацій зовнішнього середовища, 
оновлених вимог та потреб. Відбувається розширення поняття «співробітник компанії» 
– управління комбінованою робочою силою (blending workforce). Сучасне покоління 
працюючих намагається спробувати себе у різних галузях та сферах діяльності 
провокує часту зміну робочого місця, бажання працювати за гнучким графіком та з 
різних місць світу, що вимагає від кадрових служб підприємств пошуку нестандартних 
рішень комплектації штату. Саме тому з’являється поняття «комбінованої» робочої 
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сили – коли, для реалізації бізнесзавдань компанії, залучають не тільки штатні 
співробітники, а й зовнішні галузеві експерти, фрілансери, тощо. 

Вказані тренди обумовлюють стиль управління та організацію трудового 
процесу на підприємствах. Автором також враховано результати досліджень, де, як 
тренд ринку праці, визначено інформатизацію та інтелектуалізацію праці, зростаючу 
роль креативності, що знайшло відображення в актуалізації дослідження саме 
кадрового потенціалу підприємств, носії якого повинні мати вказані здатності 
(креативність, схильність до інноваційності). Крім того, враховано, що інновації – через 
автоматизацію, комп’ютерізацію сприяють вивільненню працівників, а, отже, 
впливають на чисельність зайнятих в економіці. Отже, інформатизація та 
інтелектуалізація праці, інновації, з одного боку, сприяють підвищенню якості 
працівників, тобто зростанню якісних складових кадрового потенціалу підприємств, а з 
іншого – впливають на зменшення кількісної бази кадрового потенціалу, вимагаючи від 
керівництва підприємств зміни управлінських парадигм із врахуванням швидких 
інноваційних трансформацій та вимог до працівника і змісту праці. Крім того, вказані 
тенденції,  вимагають від самих працівників зміни відношення до праці, виконання 
завдань роботодавця, формуванню своїх здібностей (skills), культури співпраці з 
роботодавцем, схильності до саморозвитку, безперервного навчання та 
відповідальності за свою кар’єру. 

Національний ринок праці підпадає як під глобальний вплив, так і під дію 
внутрішніх корелятів, що впливають на формування потреби в кадрах економікою 
України. До таких факторів, які визначають короткостроковий тренд, за матеріалами 
служби зайнятості України віднесено: створення сприятливого середовища для 
залучення інвестицій до об’єднаних територіальних громад; створення робочих місць 
за рахунок залучення іноземних інвестицій; впровадження енергоефективних 
технологій в усіх сферах економічної діяльності; розвиток промислового комплексу, у 
тому числі на замовлення «Укроборонпрому»; створення сучасної інфраструктури, у 
т.ч. масштабне будівництво доріг; розвиток інноваційних галузей економіки, зокрема 
ІТ-сфери та телекомунікацій; відновлення машинобудівної галузі за рахунок 
модернізації та технічного переозброєння, випуску сучасної продукції, орієнтованої на 
нові ринки збуту; модернізація сфери житлово-комунального господарства; 
запровадження реформ в освіті та у галузі медицини; продовження реформ у сфері 
державного управління, Збройних Силах України та правоохоронних органах. 

Вказані чинники не мають прямого впливу на транспортний сектор економіки, 
але опосередковано сприяють його розвитку, що, забезпечує збереження високого 
попиту на працівників у сфері транспорту. До основних трендів вітчизняного ринку 
праці слід віднести: 

- високий рівень міграційних процесів, в якому Україна розглядається як 
транзитна країна, що обумовлює вимивання кваліфікованих кадрів, при цьому в 2018р. 
50% офіційних трудових мігрантів мало вищу освіту, що оплачена і з бюджетних 
коштів також. Слід відзначити стрімке збільшення міграції серед студентів, яка набула 
швидкого розвитку за рахунок можливості навчання з подальшим працевлаштуванням 
за кордоном. Крім того, «відтік мізків» серед молоді та молодих фахівців здійснюється 
шляхом грантового фінансування навчання, тощо. У 2018 році відповідними 
суб’єктами господарювання за кордоном було працевлаштовано 97,1 тис. громадян 
України, що на 16% більше, ніж у 2017 році. Найбільшими потоки трудових міграцій у 
2018році були на Кіпр (19,2 тис. осіб), до Польщі (12,5 тис. осіб), Німеччини (10,6 тис. 
осіб), Великої Британії (7,9 тис. осіб), Греції (7,0 тис. осіб), Литви (3,6 тис. осіб), Ліберії 
(3,4 тис. осіб), Маршаллових Островів (3,3 тис. осіб), Нідерландів (2,8 тис. осіб), 
Панами (2,5 тис. осіб), Бельгії (2,4 тис. осіб), США (2,3 тис. осіб), Чехії (2,2 тис. осіб). 
За видами економічної діяльності до виїзду за кордон майже 40% трудових мігрантів з 
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України працювали у сфері транспорту, складському господарстві, поштовій та 
кур’єрській діяльності, 12% - у переробній промисловості; 11% - у будівництві. 

Слід зауважити, що офіційні дані Комітету статистики України відносно міграції 
демонструють позитивне міграційне сальдо (+18589 осіб за 2018р.). Наведені дані 
позначають дві проблеми – явище замісної міграції, коли на зміну корінному 
населенню приїздять іноземці з іншою ментальністю, традиціями; та проблема обліку 
трудових мігрантів, що унеможливлює врахування фактору міграції для об’єктивного 
розгляду та прогнозування ситуації, яка склалася в країні стосовно кадрового 
потенціалу; 

- ріст питомої ваги населення, яке задіяне у секторі неформальної зайнятості з 
22,9% до 26,2% за період 2010-2015рр, змінився на її скорочення в 2018р. Кількість 
зайнятих громадян у неформальному секторі економіки в 2018р. скоротилася на 154 
тис. осіб та становила 3,5 млн осіб. Питома вага зайнятих у неформальному секторі, 
серед усього зайнятого населення, зменшилася з 22,9% за 2017 рік до 21,6% за 2018 рік. 
Серед видів економічної діяльності найбільш поширеною неформальна зайнятість була 
у сільському, лісовому та рибному господарствах (43%), в оптовій та роздрібній 
торгівлі, ремонті автотранспортних засобів (18%), а також у будівництві (16%). 

В той же час, дані, якими оперує Державна служба статистики України, не 
можна вважати остаточними. Насправді, кількість зайнятих у неформальному секторі 
економіки України може бути більшою, адже, на думку експертів, на його частку 
припадає понад половину валового національного продукту. До причин неформальної 
зайнятості відносять як соціальну ексклюзію, так і добровільний вихід за межі 
формалізованих стосунків стосовно зайнятості; 

- виникнення нових форм нестандартної праці, які, на даний момент, майже не 
регламентуються чинним національним законодавством в цій сфері, серед яких варто 
відзначити дистанційну зайнятість (телероботу) і запозичену працю. Феномен 
нестандартної  (нетиповою) праці слід розглядати в її антагоністичному аспекті – 
стандартної (типової) зайнятості, якою, згідно українського законодавства, вважається 
повна зайнятість – зайнятість працівника за нормою робочого часу, передбаченою 
згідно із законодавством, колективним або трудовим договором. Це – наймана праця на 
умовах повного робочого часу на основі безстрокового трудового договору. Якщо 
змінюється хоча б одна з умов, то слід говорити про нестандартну зайнятість. До 
відомих форм нетипової зайнятості, які знайшли своє відображення в правовому полі 
України, відносять: самозайнятість, праця на умовах строкових трудових договорів або 
неповного робочого часу, праця за цивільно-правовими договорами тощо. 

Поява та поширення нетрадиційних форм зайнятості як трансформація несе й 
загрозу: погіршення умов праці через незахищеність працівниками профспілками та 
соціальними органами, відсутності контролю за станом робочих місць, що може 
негативно вплинути на якість кадрового та трудового потенціалу. Вказане є загрозою 
не лише для людини як працівника, а й для держави та регіону. Адже відсутність 
нормативно-правового забезпечення нетрадиційних форм зайнятості, негативно 
впливає на організаційні механізми економічної взаємодії з бюджетними та 
соціальними органами щодо сплати відповідних податків та зборів, що, в основному, 
негативно відбивається на надходженні обов’язкових платежів, занижуючи ресурси для 
рефінансування соціальних напрямків. Її негативний вплив полягає ще й в тому, що 
найбільш кваліфіковані кадри працюють на закордонних роботодавців, тобто 
вітчизняний кадровий потенціал використовується на розвиток іноземних економік, а 
не вітчизняної 

- відмічаємо нестабільний тренд стосовно зайнятості населення. Так, в 2012р. 
чисельність зайнятих становила 19621 тис. осіб, а в 2015р. 16443,2 тис. осіб, в 2017р. – 
16156,4 тис. осіб – негативний тренд скорочення чисельності зайнятих в економіці. 
Причиною цього є війна на Донбасі, анексія Криму та загальна нестабільна соціально-
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економічна та політична ситуація в Україні. Загальне скорочення зайнятих негативно 
впливає на якісні характеристики трудового потенціалу України, на наповнюваність 
бюджетів всіх рівнів та фондів соціального страхування через скорочення чисельності 
платників податків та зменшення рівнів їх доходів. Але вже в 2018р.за даними 
Державної служби статистики України, чисельність зайнятого населення, у порівнянні 
з 2017 роком, зросла на 205 тис. осіб та становила 16,4 млн осіб. Рівень зайнятості зріс з 
56,1% до 57,1%. 

- нестабільність в сфері оплати праці та її низький рівень в порівнянні з 
європейським: не дивлячись на зростання її номінального рівня (за 2010-2017 роки, 
відмічаємо позитивну динаміку середньої заробітної плати, яка збільшилася на 4495 
грн, або на 171,63%.) на тлі масштабної девальвації національної валюти відбувається 
стрімке падіння середньої заробітної плати в іноземному еквіваленті. Так, у 2017 р. 
даний показник становив 263$, що на 64$, або на 24,33% менше, ніж у 2010 р. Але вже 
в березні 2019р. середня заробітна плата по Україні становила 10,2 тис. грн (390 $); на 
транспорті: 11,2 тис. грн (430$). 

-  зростання кількості вакансій (на 3,7% за період 2012-2017рр.) при 
одночасному зменшенні навантаження зареєстрованими безробітними. Кількість 
вакансій у базі даних державної служби зайнятості в 2019р., у порівнянні з січнем-
квітнем 2018 року, збільшилася на 7% до 464 тис. одиниць (з 436,0 тис. одиниць). А 
станом на 1.05., в порівнянні з квітнем, зросла з 83,8 тис. од до 90,8 тис. од. (+8%). На 
транспортну сферу припадає 11% потреби в кадрах від загальної величини вакансій. 
Зарплата за вакансіями в середньому по Україні складає 6179 грн, що майже в два рази 
менше її середнього рівня. Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію 
за 2018р. в середньому по Україні становило 6 осіб. Станом на 1 травня 2019 року на 
одну вакансію в середньому по Україні претендувало 3 безробітних (станом на 1 квітня 
2018 року – 4 особи). 

Статистичні дані свідчать про розбалансованість між потребою в працівниках 
певної професії й кваліфікації та наявний трудовим потенціалом. Вказане ґрунтується 
на офіційно визначеній проблематиці ринку праці України, де слід відмітити значну 
плинність кадрів у пріоритетних видах економічної діяльності, міграцію за кордон 
висококваліфікованих кадрів (особливо молоді), дисбаланс у професійно-
кваліфікаційному розрізі внаслідок неадекватної реакції ринку освітніх послуг на 
потреби ринку праці.  

Тренди та проблеми національного ринку праці проецюються на різні галузі 
економіки, доповнюючись специфічними рисами, що обумовлені особливостями тієї чи 
іншої галузі.  

Розвиток транспортної інфраструктури передбачає її реформування, яке й 
закладене «Національній транспортній стратегії на період до 2030 року», яка була 
затверджена 30.05.2018р. ЇЇ метою є: «створення інтегрованого до світової транспортної 
мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України, 
задоволення потреб населення у перевезеннях та покращення умов ведення бізнесу для 
забезпечення конкурентоспроможності та ефективності національної економіки». 

Саме в ній враховано світові тренди, що притаманні транспортній сфері (рис. 1). 
Із врахуванням вказаних трендів в Стратегії визначено 4 основних напрямків 

реформування транспорту: конкурентоспроможна та ефективна транспортна система; 
інноваційний розвиток транспортної галузі та глобальні інвестиційні проекти; 
безпечний для суспільства, екологічно чистий та енергоефективний транспорт; 
безперешкодна мобільність та міжрегіональна інтеграція, а головним очікуваним 
результатом є забезпечення, збереження та розвиток професійного кадрового 
потенціалу.  

Означені трансформації будуть мати вплив на кадровий потенціал підприємств 
транспорту, їх кількісний та якісний аспекти. 
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Рисунок 1 – Глобальні тренди в сфері транспорту 

 
Перш за все, вказані тренди будуть формувати нові вимоги до компетентностей 

працівників (якісної складової кадрового потенціалу) та вестимуть до вивільнення 
значної чисельності працюючих, що, в свою чергу, буде вимагати їх працевлаштування, 
соціального забезпечення, перенавчання, адаптації. 

Підвищення інклюзії транспортних послуг (надання їх особам з обмеженими 
можливостями) вимагає не лише модернізації та переоснащення транспортного парку, 
але й зміни професійних навичок працівників підприємств транспорту, як тих, хто 
обслуговує транспортний склад, так і тих, хто ним керує, а також обслуговує 
пасажирів. 

Екологізація транспорту, поширення «зеленого» транспорту, що передбачено 
стратегією, також вимагає зміну рухомого складу, та вимагає трансформації знань і 
вмінь як водіїв, так і обслуговуючого персоналу підприємств. 

Впровадження сучасних технологій обумовлює також появу та необхідність 
розвитку як нових навичок, так і нових професій, або зникнення старих. Так, 
впровадження та поширення e-ticket веде до скорочення чисельності кондукторів на 
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пасажирському міському транспорті та повному зникненню професії. Інтернетизація та 
комп’ютерізація процесів змінюють вимоги до компетентностей логістів, диспетчерів 
та інших професій. В подальшому, автоматизація робіт середньої складності, повністю 
приведе до зникнення цілого ряду професій середньої ланки управління. Елементи 
шерінгової економіки, які присутні на ринку транспортних перевезень (послуги Uber, 
Bla-bla-car) виникли завдяки поширенню мобільних додатків, інтернетизації та 
впливають на обсяг замовлень традиційних автоперевізників, що, безумовно, з одного 
боку, впливає на чисельність зайнятих в цій сфері, з іншого – на безпеку пасажирів, які 
отримують транспортні послуги. 

Удосконалення самих транспортних засобів– поява електричного, водневого 
автотранспорту, із сонячними батареями, створення автомобільних доріг із сонячними 
батареями, веде до зміни компетентностей, які повинен мати сучасний водій. Реальним 
є зникнення професії водія взагалі в найближчому майбутньому через його заміну 
комп’ютеризованим та роботизованим керуванням автомобілем, що забезпечить 
автоматизоване керування автотранспортним засобом. Окрім того, автоматизація 
процесів в транспорті забезпечить їх прискорення на 57%, що, знову ж таки, веде до 
вивільнення працівників. 

Можливість зникнення професії або заміни її роботизованою, 
комп’ютеризованою, автоматизованою, також обумовлюється економічними 
чинниками – вартістю заміни та використання такого ресурсу праці. Тому найпростіші 
професії можуть бути збережені на невеликих підприємствах, які не готові 
глобалізуватися та автоматизуватися в повному обсязі. 

Глобалізація транспортних систем, інтеграція в європейську транспортну 
інфраструктуру та підвищення мобільності трудових ресурсів обумовлюють 
збільшення міжнародних перевезень всіма видами транспорту. А це, в свою чергу, 
вимагає підвищення кваліфікації персоналу та зміни їх компетенцій – вміння 
спілкуватися іноземною мовою, знання міжнародного законодавства, знання правил 
перевезення в Європейських країнах, тощо. 

Формування компетентностей, адекватних трендам ринку праці, веде до зміни 
освітніх програм навчальних закладів, що готують фахівців в сфері транспорту, 
трансформації її інфраструктури. Загальносвітовою є тенденція формування власних 
навчальних центрів при глобальних компаніях, навчання в яких є запорукою 
працевлаштування. Так, ПАТ «Укрзалізниця», переймаючи досвід 
соціальноорієнтованих компаній світу, реалізує проект внутрішнього ринку праці, 
діють дитячі залізниці та мережа центрів професійного розвитку персоналу, 
підтримуються тісні взаємозв’язки із навчальними закладами різних рівнів акредитації. 
Впровадження системи навчання впродовж життя та формування soft skills є 
необхідною умовою сучасної системи освіти. 

Породження нових компетентностей, які диктуються сучасними умовами 
господарювання, змінює не лише самих працівників, їх характеристики, а й, відповідно, 
нові системи управління. Постає реальна проблема нерозуміння, яким чином керувати 
оновленим кадровим потенціалом, адже, традиційні методи управління не працюють до 
представників нових поколінь. Питання кадрової безпеки та плинності кадрів в цьому 
аспекті набуває підвищеного значення. Звільнення ключового працівника може 
призвести до економічних, іміджевих, соціальних збитків та до краху компанії взагалі. 

Існують напрацювання щодо прогнозу, які професії зникнуть, а які з’являться у 
майбутньому. Із адаптацією до транспортної галузі в розрізі видів транспорту автором 
представлено прогнози щодо зникнення та появи професій до 2030р. Так, 
прогнозується, що в сфері транспорту зникнуть такі професії як: машиніст товарного 
состава (потягу); контролер-ревізор пасажирських поїздів; начальник поїзда 
(комбінованого транспорту); кондуктор  громадського транспорту. З’являться: 
будівельник «розумних» доріг; інженер з безпеки транспортної мережі; професії 
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пов’язані з космосом (інженер-космодорожнік); фахівець з навігації в умовах Арктики; 
інженер-мехатронік; оператор безпілотного апарату; водій автолітака; проектувальник 
інтермодальних транспортних вузлів; проектувальник високошвидкісних залізниць.  

Отже, можемо підвести підсумки, що на управління кадровим потенціалом 
транспортних підприємств впливають різнорівневі тренди за двома напрямками, які є 
взаємообумовленими: трансформації в сфері характеристик кадрового потенціалу та 
зміни в управлінських системах. 

*Доповідь підготовлено із використанням даних Державної служби статистики України, Державної служби 
зайнятості, сайту ПАТ «Укрзалізниця», Галузеві тренди Нові тренди у сфері управління персоналом: як побудувати організацію 
майбутнього [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-kbd-trends-2018-09/$FILE/ey-
kbd-trends-2018-09.pdf; Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.) / за 
ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2016. – 328 с.; Національної 
транспортної стратегії на період до 2030 року; Атлас Новых Профессий https://okno.world/57-professij-skoro-ischeznut-a-
poyavyatsya-novyh-186/?fbclid=IwAR3w9hafj1vAigLahjtjyPzu0z_u1Bsj6Qcw8lXeTNdVJmpUK4bWQYJIhbE; Матеріали ІІ Міжнародної 
науково-методичної конференції «Розвиток освітньої системи: європейський вектор». – Харків: ХНУБА, 2019. – 194 с.; Дорожня 
карта розвитку кадрового потенціалу підприємств будівельної галузі: дайджест / Під кер-вом д-ра екон. наук, проф. Л.Л. 
Калініченко. Х.: ФОП Панов А.М., 2019. 75 с.; Професії майбутнього для України: наук.-практ. розробка / Л.М. Капченко, Н.В. 
Савченко, Л.Й. Літвінчук, О.В. Грамма. – К. : ІПК ДСЗУ, 2017. – 47 с. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАМІРИ СТУДЕНТІВ 

ЗДІЙСНЮВАТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Канд. екон. наук, доц. Миколенко О. П. 
Національний фармацевтичний університет 

Канд. екон. наук, доц. Іпполітова І. Я. 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 
Останні емпіричні дослідження доводять, що, незважаючи на те, що молодь стає 

все більш освіченою, рівень безробіття залишається надзвичайно високим, як у 
розвинених, так і в країнах, що розвиваються (Schøtt et al., 2015). Тому розвиток 
підприємництва набуває все більшого значення для стимулювання економічного 
зростання та створення робочих місць. За даними Глобального інституту 
підприємництва та розвитку Україна посіла 73 місце серед 137 країн світу за 
ефективністю функціонування підприємницької екосистеми (Ács et al., 2017). Згідно з 
доповіддю, країна отримала досить високі оцінки за навички у сфері створення 
стартапів. Таким чином, спираючись на широке коло емпіричних досліджень, робимо 
висновок, що підприємницький потенціал і наміри можуть бути значно збільшені за 
рахунок навчання підприємництву в університетах. Найбільш ефективна політика 
університету з реалізації освітніх програм сприяє підприємницькій культурі та 
підвищує зацікавленість студентів у підприємницькій кар'єрі. 

Метою даного дослідження є аналіз впливу академічних та демографічних 
факторів на наміри студентів здійснювати підприємницьку діяльність, а також розвиток 
теорії запланованої поведінки А. Айзена (Ajzen, 1991), яка пояснює наміри студентів 
здійснювати підприємницьку діяльність через такі чинники, як ставлення до 
підприємництва та поведінковий контроль (усвідомлення наявних навичок та знань для 
організації власного бізнесу). Спираючись на теоретичні надбання, розроблено 
концептуальну модель та висунуто ряд гіпотез щодо впливу академічних та 
демографічних факторів на наміри студентів здійснювати підприємницьку діяльність.  

Для перевірки гіпотез було організовано збір даних через опитування студентів 
трьох університетів м. Харкова – Харківського гуманітарного університету «Народна 
українська академія», Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, а 
також Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця. Всього 
в опитуванні прийняло участь 400 студентів. Для подальшого аналізу здійснено 
розробку структурної моделі шляхом моделювання структурних рівнянь (SEM) та 
обробки даних у середовищі програмного забезпечення Smart PLS та SPSS. 
Методологія SEM використовує факторний аналіз для аналізу структурної теорії та 
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перевірки впливу екзогенних чинників, таких як відвідування студентами занять, 
присвячених підприємництву, методика викладання, наявність власного досвіду роботи 
та університетське середовище, на наміри студентів здійснювати підприємницьку 
діяльність через формування позитивного ставлення до підприємництва та необхідних 
навичок для організації власного бізнесу.  

Прогнозний рівень моделі (R2) є прийнятним, оскільки пояснює 54,3% варіації 
залежної змінної (підприємницьких намірів), 10,9% змін у ставленні до підприємництва 
і 22,3% змін у поведінковому контролі (усвідомленні наявних навичок та знань для 
організації власного бізнесу). Результати аналізу показують, що позитивне ставлення 
до підприємництва має найбільший вплив на наміри студентів бути підприємцями. 
Значущими факторами є усвідомлення наявних навичок та знань у сфері 
підприємництва, а також гендерний фактор. Чоловіки є більш схильними до обрання 
підприємницької кар’єри. У свою чергу, на усвідомлення наявних навичок та знань у 
сфері підприємництва значно впливають такі фактори, як застосовані методи навчання 
(0,243), наявний власний досвід роботи (0,228) та університетське середовище (0,129). 
Аналізуючи чинники другої конструкції (позитивного відношення до підприємництва), 
необхідно зазначити, що методи навчання (0,213) та суб'єктивні норми (0,213) мають 
найсильніший ефект, за якими слідує наявний досвід роботи (0,146). Під суб’єктивними 
нормами розуміємо вплив найближчого оточення на рішення студентів обрати кар’єру 
підприємця. При цьому, відвідування студентами різних дисциплін, присвячених 
підприємництву, не впливає ані на наміри студентів здійснювати підприємницьку 
діяльність, ані на чинники зазначеної змінної (позитивне ставлення до підприємництва 
та усвідомлення наявних навичок та знань у сфері підприємництва). 

Література: 1. Ajzen I. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-21. 2. Balan, P. and Metcalfe, M. (2012). 
Identifying teaching methods that engage entrepreneurship students. Education + Training, 
54(5), 368-384. 3. Billett S., Gruber H., Harteis C. (2010). Learning through practice: models, 
traditions, orientations and approaches, London: Springer. 4. Lee, S. M., Chang, D., Lim, S., 
(2005). Impact of entrepreneurship education: a comparative study of the U.S. and Korea. 
International Entrepreneurship and Management Journal, 1, 27-43. 5. Neck H. M.,  
Greene P. G., Brush C. G. (2014). Teaching entrepreneurship: a practice-based approach, 
Cheltenham, UK ; Northampton, Massachusetts, USA : Edward Elgar. 6. Nowiński W., 
Haddoud M. Y., Lančarič D., Egerová D. & Czeglédi C. (2017). The impact of 
entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial 
intentions of university students in the Visegrad countries. Studies in Higher Education, 44, 
2019. 7. Schlaegel & Koenig (2014). Determinants of entrepreneurial intent: a meta-analytic 
test and integration of competing models. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 291-
332. 8. Schøtt, T., Kew, P., and Cheraghi, M. (2015). Future Potential: A GEM Perspective on 
Youth Entrepreneurship 2015, London: Global Entrepreneurship Research Association.  
9. Ács Z. J., Szerb L., Lloyd A. (2017). Global Entrepreneurship Index 2018, Washington, 
D.C., USA: The Global Entrepreneurship and Development Institute. 

 
ТЕНДЕРИ В УКРАЇНІ ЯК СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАЛУЧЕННЯ «ПРОЗОРОСТІ»  
 

Головченко А.М. 
ТОВ «ІК Планета Буд» 

Тендери в Україні проводяться досить часто, всупереч фінансової кризи. Адже 
тендер – це найпростіший шлях придбати будь-який товар для державних підприємств. 
За результатами останніх років дослідження досвід нового інструменту прозорості , 
такий як система електронних закупівель «PROZORRO» підвищила рівень підзвітності 
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та адміністрування тендерних закупок, а також підтримує на досить високому рівні 
бізнес-клімат в державі.  

Система дає змогу на пошук саме того товару, послуги або роботи який 
потребує підрядник. А також відстежувати інформацію про діяльність контрагентів на 
ринку публічних закупівель, мати перелік відкритих тендерів та працювати на 
конкурентному ринку закупівель. 

Ціллю створення в Україні публічних закупівель – це економія бюджетних 
коштів та сприяння добросовісної конкуренції серед учасників тендерних закупівель за 
державні кошти.  

Перехід від Закону України  «Про здійснення державних закупівель» до Закону 
України «Про публічні закупівлі» та впровадження системи  електронних закупівель 
«ПРОЗОРРО» потребують необхідність досконалішого аналізу існуючих проблем та 
мінімізацію появи нових ризиків з метою забезпечення надійності функціонування 
системи державних закупівель.  

Тому метою цього докладу розглянути тендерну закупівлю від формування 
пропозиції до укладення договору та поетапно виявити позитивні та негативні прояви 
існуючої системи . 

Отже якщо звернутися то минулих часів, то задачею побудови надійної системи 
в умовах обмеженої надійності елементів займався ще Дж. Фон Нейман, спрощеною 
філософією даного підходу можна представити у вигляді орієнтації на побудову 
систему на базі спрощеної схеми: 

 У зв’язку з цим можна висловити думку про те, що вказана система частково 
успадковує процедури та механізми, які були сформовані в інші часи. Тому важливо 
прискіпливо проаналізувати досвіт державних закупівель попередніх років для 
запобігання помилок. 

Отже якщо розглядати всі етапи процесу тендеру то почати можна з : 
- Формування потреби і предмету закупівлі за державні кошти і доцільність їх 

закупівель. Система «Prozorro» ефективно виявляє недоцільні тендери та бореться з 
ними. Оскільки за доволі короткий час були виявлені і залаковані оголошення на 
закупівлю,  від імені державних органів, такі як закупка елітного алкоголю та 
тютюнових виробів и т.п. Проте більшість випадків, коли цільове призначення важко 
виявити  або його виявлення потребує залучення контролюючих державних служб та 
громадськість , тод ці закупки відбуваються без перешкод. Що також свідчить про 
неякісну державну прозорість. 

- Етап орієнтації замовлення, послуги на продукцію чи робіт.  У Законі України 
«Про здійснення державних закупівель» обумовлена заборона вказувати виробника 
конкретної марки та ін.., якщо посилання є необхідним, то має бути додавання «або 
еквівалент». Тобто замовник дає можливість учасникам пропонувати свої марки та 
пропозиції. Отже з цього боку можна констатувати, що проблема формування вимог 
при закупівлі товарів певних брендів або еквівалентів є достатньо врегульованою. 

- Етап формування документації конкурсних торгів, у якій вказується як вимоги 
до продукції або робіт, що є предметом закупівлі так і до компаній, що можуть бути їх 
постачальником. Якщо розглянути процедуру «відкриті торги» згідно ст. 16 ЗУ «Про 
публічні закупівлі», то перелік підстав відхилення за даною процедурою не є достатньо 
врегульованим і їх практичне застосування часто є ускладненою.  

Для більш наявного прикладу можна навести одну з вимог тендерної умови : 
обов’язкова наявність  матеріально-технічної бази, а також кваліфікованих кадрів. Так 
на погляд користувача є цілком слушна вимога, але насправді вимога власних 
виробничих можливостей однозначно може бути оскаржена  в антимонопольному 
комітеті, як дискримінація. Оскільки порушує права фірм, які можуть орендувати 
техніку на умовах, якщо вони будуть переможцем торгів. Якщо розглядати й подальші 
умови, то є вимоги стосовно складу компанії які повинні мати склад не далі як 20 км 
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від міста будівництва. Але ж це теж не доцільне зауваження. Або можна зробити 
висновок, що  замовник пише умови до конкретного учасника, так би мовити 
потенційного переможця.  Очікувана вартість вже включає у себе умову доставки, тому 
учасники розраховують на свої можливості, виходячи з цієї вартості та приймають 
рішення щодо участі у торгах. 

- Етап подачі пропозиції якщо раніше пропозиції подавалися у паперовому 
вигляді, то зараз електрона система дуже спростила ці вимогу. Тому цей етап найбільш 
ефективний , щодо інших етапів, та дозволяє учасникам більш уважніше підготувати 
документи для тендерів. 

- Етап аукціону, є найбільш мало витратним за часом. Переможцем вважається 
учасник, який подав найменшу ціну на аукціоні.  Тому питання знову до деяких 
замовників, навіщо на аукціон подавати договірну ціну, якщо відбуваються торги 
шляхом аукціону?  

- Етап розгляду пропозицій та їх відхилення. Комітет розглядає пропозицію 
переможця перед підписання договору на роботи або послуги. Або відхиляє, якщо хоча 
б одна з вимог не дотримана. На перший погляд цілком нормальні умови. Але ж щодо 
викладення вимог замовником іноді доходить до абсурду, а саме: причиною відмови, 
наприклад, може стати не оригінал сканований, а сканкопія документу, завірена 
печаткою, вже на цьому етапі може відбутися відхилення пропозиції переможця та ін. 
Або в умовах тендерної пропозиції прописані такі документи, сертифікати, які є лише у 
деяких підприємств в країні, але наявність цих сертифікатів, або документі не є 
доцільною для виконання цього виду робіт або послуг. Також фірми з малим досвідом, 
або фірми які сформовані нещодавно навіть з кваліфікованими кадрами , теж не в змозі 
брати участь у тендерах, якими вони зацікавлені, тому що у 90% пропозицій вимога 
мати аналогічний досвід робіт. Але ж не можливо мати досвід фірмі у роботі, якщо 
вона сформована нещодавно. Тому більш доцільно не вимагати опиту робіт у самого 
підприємства. А більше прописувати вимоги до кваліфікації кадрів на підприємстві.  

Проте Закон України «Про публічні закупівлі» є цілком прийнятним, це 
стосується про закупівлі товарі та послуг , що не є критичними. Але застосування 
державної системи закупівлі все одно не вирішує питання в повному обсязі  про 
забезпечення товарі та послуг які забезпечують життєдіяльність громадян та придбання 
критично важливих товарів та послуг, чим загрожують безперебійне функціонування 
об’єктів обслуговування та ін. 

На цьому хочу наголосити окремо. Справа у тому , що замовник не має змоги 
укладати багаторічний контракт на закупівлі такого види товарів та послуг. Також 
проблема про проведення тендеру наприкінці року також не може вирішити питання , 
тому що розподіл бюджетних коштів може буди лише  після затвердження бюджету. 
Тому дана ситуація вимагає коригування, оскільки вона закладає нестабільне 
функціонування державних закупівель й дискредитації нової системи закупівлі. 

Висновок з вище наведеного можна зробити, що запровадження системи 
«Прозорро» в цілому несе потенціал зниження корупції та має всі шанси позитивно 
позначитися на її функціонуванні. 

Проте забезпечення  стабільної системи державних закупівель потребує більш 
детального моніторинг та виправлення недоліків. 
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СЕКЦІЯ 1 
КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА, СТАРТАП-РУХ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО:  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
 

PROBLEMS OF MODERN ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE 
 

Candidate Econ. Sc., Asst. Prof. Blagoy V.V., st. gr. ЕП-21 Grinchak A.V. 
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture 

 
As international experience shows, important component of the competitiveness of the 

national economy is entrepreneurship. 
The development of entrepreneurship depends to a large extent on the external 

environment, in which in recent years there have been such significant changes: individual 
consumer behavior, which manifests itself in the differentiation of demand; the development 
of new technologies, first of all information and communication; the globalization of 
competition. 

The availability of a large number of diverse goods, the growth of educational and 
cultural levels, the dynamism of life, awareness raising are reflected in the difference in 
lifestyles and culture. This in turn leads to a significant differentiation in demand, reduces the 
life cycle of goods, forcing products to greatly individuality and reduce the volume of 
production of the same type of goods. Thus, the production of standardized goods with certain 
characteristics is reduced and the production of goods with special characteristics intended for 
a certain group of consumers and, for the most part, a short life cycle, is increased. 
Differentiated consumer demands make the business look for new approaches to the 
specialization, concentration and co-operation of production. 

The progress of informatization of society has determined such a feature of the 
external environment of the organization, when any individual or organized group can access 
any automobile communication system at any time and at any time to any necessary 
information for them. Minimization and high efficiency of modern technologies give a wide 
scope for their application not only large but also medium and small enterprises. 

The third dominant trend is the intensification of competition on a global scale. A 
characteristic trend of the present day is the internationalization of markets for an ever-
increasing number of goods and services. At the same time, not only giant corporations, but 
also medium and even small companies operate on international markets. The key factors in 
the success of the competition are a detailed study of the specific requirements of consumers 
and the specifics of different regions of management, reducing the time to develop and 
promote the product on the market. 

A characteristic trend of modern development is also the growth of the role of internal 
business, that is, the creation of domestic markets and relatively small and independent units. 

In a market transformation of the Ukrainian economy, the development of 
entrepreneurship is the basis of economic and social development, solving social problems, 
overcoming poverty and ensuring a high standard of living for citizens. For the past 20 years, 
the conditions for conducting entrepreneurship in Ukraine have changed significantly. 
Improvement of the legislative framework, gradual entry into the world market, stabilization 
of the economy of the country – all this affects the activities of both Ukrainian and foreign 
enterprises operating in Ukraine. 
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The authors have selected a number of indicators in the field of construction, which 

reflect the number of employees and vacancies, the level of remuneration and results of 
activities in the form of the volume of construction works. The indicators are analyzed using 
chain and reference series of dynamics and in comparison with the average ones in the 
country as a whole (Table 1). 

 
Table 1 – Analysis of the dynamics of labor efficiency indicators in the field of construction 

 

Name 

Years Basic rate 
of 

growth, 
% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Number of 
employees, ths. 
persons 

       

- Ukraine, total 19,261.40 19,314.2 18,073.30 16,443.20 16,276.90 16,156.40 -16.12 
Chain growth 
rates, % 

- 0.27 -6.42 -9.02 -1.01 -0.74 - 

- construction 
sector 

836,40 841,10 746,40 642,10 644,50 644,30 -22,97 

Chain growth 
rates, % 

- 0,56 -11,26 -13,97 0,37 -0,03 - 

Average 
monthly 
remuneration, 
UAH 

       

- Ukraine, total 3,041.00 3,282.00 3,480.00 4,195.00 5,183.00 7,104.00 133.61 
Chain growth 
rates, % 

- 7.93 6.03 20.55 23.55 37.06 - 

- construction 
sector 

2,543.00 2,727.00 2,860.00 3,551.00 4,731.00 6,251.00 145.81 

Chain growth 
rates, % 

- 7.24 4.88 24.16 33.23 32.13 - 

The ratio of the 
average 
monthly 
remuneration 
in the 
construction 
sector to the 
average one in 
Ukraine,% 

83.62 83.09 82.18 84.65 91.28 87.99 - 

Volume of  
construction 
works, mln. 
UAH 

62,937.20 58,586.2 51,108.70 57,515.00 73,726.90 105,682.80 67.92 
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Chain growth 
rates, % 

- -6.91 -12.76 12.53 28.19 43.34 - 

The total area 
of housing 
commissioned, 
ths. M2 

9,770 9,949 9,741 11,044 9,367 10,206 4.46 

Chain growth 
rates, % 

12.5 1.8 -2.1 13.4 -15.2 9.0 - 

Labour 
efficiency in 
the 
construction 
sector*, ths. 
UAH/person 

75.24 69.65 68.47 89.57 114.39 164.02 117.98 

Chain growth 
rates, % 

- -7.43 -1.70 30.81 27.71 43.39 - 

Number of 
vacancies, total 
(January-
December), 
ths. units. 

48.6 47.5 35.3 25.9 36 50.4 3.70 

- construction 
sector 

2.2 2.5 1.3 1.0 1.8 2.2 - 

Vacancies 
(units) per 
1,000 
employees 

2.6 3.0 1.7 1.6 2.8 3.4  

* - calculated as the ratio of the volume of construction works to the number of employees in the 
construction sector 

Source of information: developed and calculated by the authors on the basis of work [1] 

 
The analysis of the main indicators in the field of labor, as well as the dynamics of 

economic development of the construction sector, which is revealed through the volume of 
the construction works, enable to formulate such conclusions regarding the quantitative basis 
of human resources in the field of construction and to identify the main trends. 

First of all, we should note that the negative tendency to reduce the number of 
employees in the construction sector (-22.97% over the analytical period), which is consistent 
with the national tendency, but with a higher drop (-16.12% in Ukraine). 

The opposite dynamics is shown by an important indicator in the field of labour − its 
level of payment − which is growing at a higher rate in the construction sphere (+ 145.81%) 
than in Ukraine as a whole (+ 133.61%). At the same time, the remuneration level in the 
construction industry is lower (throughout the analytical period) compared to the national one 
(ranging from 83.62% to 87.99% with a maximum value of 91.28% in 2016). 

This dynamics shows that the remuneration level in the construction sector is rather 
low compared to other spheres, and fails to play a sufficient motivational role, which 
contributes to the depletion of human resources through labor migration abroad. 

According to the Employment Agency of Ukraine [2], pursuant to the form No. 1-PA 
“Information on the number of the employed citizens by business entities which provide 
employment mediation services and hire workers for further employment by other employers 
in Ukraine”, as well as excerpts of the Employment Agency of Ukraine from the Automated 
Accounting System of Permits for the use of labor of foreigners and stateless persons, by the 
types of economic activity, before leaving abroad, more than a third of migrant workers from 
Ukraine worked in transport, warehousing, postal and courier activities (37.2%) spheres, as 
well as in manufacturing (10%) and construction (10%) sectors. 

At the same time, it should be noted that if the volume of construction works 
increases, including the housing commissioned in natural metrics (+ 4.46%), we observe the 
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reduced employment in this area. Accordingly, we have a growing tendency of labor 
efficiency (+ 117.98%), both due to the increased volumes and the reduced employment. 

The compared growth rates of labor efficiency and the remuneration level show that in 
2013-2014, the increased remuneration level was predetermined by inflationary processes and 
actions of the state with regard to the level of minimum wages rather than by economic 
factors, as the efficiency had negative growth rates. But already in 2015 and 2017 the growth 
of labor efficiency outstrips the increased remuneration level, which is explained by economic 
factors, namely: the increased volume of construction works. 

The dynamics of vacancies in the construction sector and in Ukraine as a whole is 
ambiguous in our opinion. If the latter shows a tendency to increase, which indicates the staff 
shortage of the Ukrainian economy, then the number of vacancies in the construction sector is 
characterized by a declining tendency in 2014-2016. At the same time, the number of 
vacancies per thousand employees is increasing. 

We should note some time lag in the economic processes in the field of construction 
and its impact on labor indicators. Thus, the reduced volume of construction works in 2013 by 
6.91% was one of the reasons for the reduced number of employees in 2014 by 11.26%. 

Nowadays, there is a disproportion in the significant indicators of the volume of 
construction works performed, the number of employees and vacancies in the construction 
industry, namely: if construction volumes increase, we observe the reduced number of 
employees and increased number of vacancies. The study makes it clear that in the coming 
years the situation will improve somewhat, with no significant changes in employment of the 
construction sector. 

References: 1. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. [Електронний 
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The transport industry has an important place in the economy of Ukraine, based on the 
structure of gross value added for the first quarter of 2018 its share was 8.2%  
(for comparison: construction – only 2.2%, agriculture – 4.0%, although lower than in 
industry – 27.7% and trade – 17.5%) (according to figures provided by [1]).  

It is the transport infrastructure that ensures the activities of all other sectors of the 
economy and contributes to the economic development of the country, creating additional 
cost, by providing transport services, which include [2]: direct transportation of passengers 
and goods; loading and unloading; storage of goods at the warehouses of stations; 
maintenance and preparation of rolling stock for transportation; provision of means of 
transportation for rent or lease; other services. Consequently, it is necessary to analyze the 
current trends of the industry labor market, which, to some extent, determine the processes of 
formation of workforce capacity of the transport industry. Let us consider the dynamics of 
full-time employees in 2017 at the transport enterprises in the context of its types (Fig. 1). 
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Fig. 1 – Number of full-time employees, thousand people and their change in % to the 
same period (developed by the authors based on [1]) 

 
Fig. 1. shows that the overall dynamics of full-time employees in the transport sector 

meets the all-Ukrainian trend and is characterized by a slight reduction. At the same time, in 
the sectors of air and water transport, a slight positive growth should be noted. In addition, 
additional activities related to logistic support have slightly less drop than road transport. 

Studying the dynamics of the coefficients of movement of workers (Fig. 2) for 2017, 
we may note that the engagement turnover rate is lower than for the departure in general for 
Ukraine, and in the area of transport, in the area of road transport and additional activities. At 
the same time, we may note the revival of air and water transport. 

Common for all industries are the following trends: 
- reducing the number of employees from 1150.9 thousand persons in 2012 to  

991.6 thousand persons in 2017. (according to figures provided by [1]); 
- wage growth in the industry over the analysis period from 2012 to 2017 is from 

3,405 UAH to 7,688 UAH. At the same time, in comparison with the national level, the wages 
of the industry were lower in 2012, and in 2017, it exceeded the national level by 8.2% 
(according to figures provided by [1]); 

- increase in the number of vacant jobs from 4.4 thousand to 5.4 thousand for the period 
from 2012 to 2017. (according to figures provided by [1,3]). 

 

 
 

Fig. 2 – The coefficients of movement of workers for 2017  
(developed by the authors based on [1]) 
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Under the influence of an unstable situation in Ukraine, Ukrainian enterprises are not 

able to manage receivables; the vast majority of domestic enterprises is already on the verge 
of bankruptcy or is exposed by crisis phenomena, which leads to instability of market 
relations between economic entities, deterioration of its financial situation and payment 
discipline. Ineffective and untimely management of accounts receivable leads to the shortage 
of funds, as the result, the delay in payables, the shortage of inventories, an increase in the 
need for loan capital, in connection with the immobilization of working capital in accounts 
receivable, the decrease in the real amount of receivables due to cost escalation processes. 

Specific features of the formation of accounts receivable at mining enterprises 
emphasize the urgency of solving the problem of overcoming the crisis of non-payment by 
building a mechanism for the formation of credit policy as the main marketing and financial 
structural component of the system of accounts receivable planning. 

An experimental introduction of the mechanism of formation of differentiated credit 
policy at mining enterprise on the basis of controllability receivables developed by author. 

Attainment of the objectives of the article are implemented using modern general and 
special methods: mathematical modeling – to model the effects of credit policy; abstract 
logical – to make theoretical generalizations formulated conclusions and recommendations. In 
addition, results of previous studies on the problems of management of accounts receivable 
are used. 

Since the main objective of the management of accounts receivable combines two 
diametrically opposite, but interrelated systems of tasks: marketing and financial 
management, the system of management of accounts receivable in the economy, is divided 
into two major blocks: the credit policy, which allows the most efficient use of accounts 
receivable as a marketing tool for increasing the volume of services, and a set of measures 
aimed at reducing the risk of overdue debts. The credit policy is closely linked to the 
marketing policy of the company, which purpose is to increase the scope of services 
provision, and then depending on the level of profitability and risk, different types of credit 
policy can be applied. In the scientific literature of economic direction, scientists unanimously 
distinguish three types of credit policy: conservative, moderate, and aggressive. 

Adhering to the goal of the article, the structuring of the process of forming a credit 
policy allowed to develop the mechanism for the formation of the differentiated credit policy, 
which represents structured parameters and appropriate methodical tools, differentiated by 
types of credit policy on the basis of controllability of accounts receivable, and allows to 
effectively plan, regulate, control, rationally organize the relationship with customers of 
mining products in relation to the reverse flow of cash, contributes most rational and full 
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capacity utilization at mining enterprises. 
Based on the above, a differentiated credit policy for mining enterprises and a cross-

cutting example of its implementation are presented in Table 1. 
To select the object of experimental introduction of the mechanism for the formation 

of the differentiated credit policy based on the principles of controllability of receivables, the 
number at mining enterprises were investigated according to the criterion of correlation of 
receivables and receipts and the PJSC «Kharkiv Quarry Management» was selected, 
reflecting the averaged data in the industry. Based on the results of the statistical analysis of 
the efficiency of the actual level of management of accounts receivable at PJSC «Kharkiv 
Career Management», it is established: the absence of the system for assessing the customer’s 
creditworthiness on terms of postponement of payment; in contracts on the supply of products 
on terms of postponement of payment, there are no penalties for late payment of arrears; 
unforeseen system of discounts for early repayment of debts for products that were shipped on 
terms of deferral of payment; planning of relationships with customers of products is carried 
out without taking into account the differentiation of credit conditions, depending on their 
class of credit, credit policy is characterized by the absence the system of differentiation of 
terms of deferral of payment, the clear system of penalties, the system of discounts for early 
payment of services; collection of debts has a non-systematic nature, which provides only 
legal methods of influence by collecting debt in court. 

The above lead to the conclusion that the system of accounts receivable management 
is not comprehensive not adapted to the market conditions of functioning mining enterprises 
and requires the profound change. Proceeding from the foregoing, the issue of overcoming 
payment crisis is becoming a matter of urgency by introducing the integrated mechanism for 
the formation of credit policy in the marketing and financial activity of PJSC «Kharkiv Career 
Management». The information base for the implementation of the credit policy at PJSC 
«Kharkiv Career Management» is served as financial statements and its notes, on the basis of 
which it was established that the specific weight of accounts receivable: with a high level of 
controllability was 27.5%; with an average level of manageability – 51.61%; with a low level 
of handling – 17.59%. The share of uncontrolled receivables amounted to 3.3%. Retrospective 
analysis allowed establishing that 997 contracts were concluded on terms of postponement of 
payment for a period of 30 days, the weighted average period of delay of which was 22 days, 
the minimum and maximum amount of deferral of payment amounted to 17.500 and 1.500 
UAH in accordance. To calculate the value of the deferred payment, the interest rate to cover 
the working capital deficit is taken at the level of 29% per annum in the national currency.  

The mechanism of the formation of differentiated credit policy on the basis of 
controllability receivables represents structured parameters: 1) setting the amount of the 
working capital invested in receivables and calculate amount of products on deferred payment 
terms; 2) developing the system terms of deferred payment (the maximum possible period of 
deferred payment, the maximum possible amount of deferred payment, discounts for 
prepayment of receivables); 3) terms differentiation of deferred payment  depending on the 
class of the creditworthiness of customers; 4) appropriateness evaluation of the credit policy 
by modeling its effects on the formation of profits of the enterprise. As the result of the 
implementation mechanism of the formation of differentiated credit policy to PJSC «Kharkiv 
Career Management» (based on the following data: increase the value of receivables at the 
moderate type of credit policy is the negative value -824.196 UAH, confirming its contraction 
and release of working capital; profit growth at change the credit policy to moderate type is 
193.200 UAH), is can be said that the moderate type is optimal credit policy that meets the 
financial and marketing strategies of the enterprise. 

The mechanism of formation of the differentiated credit policy, which, unlike the 
existing ones, is the synthesis of structured parameters effective planning, regulation, 
monitoring, rational organization of relationships with customers on the reverse movement of 
cash and appropriate methodological tools that differentiated according to the typology the 
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credit policy (conservative, moderate, aggressive) based on controllability receivables are 
developed and implemented. 

Practical value is the ability to use the developed mechanism of formation of 
differentiated credit policy to facilitate the effective planning, regulation, monitoring, rational 
organization of relationships with customers on the reverse movement of funds to mining 
enterprise. The experimental introduction of copyright mechanism of formation of 
differentiated the credit policy on the basis of controllability accounts receivable in marketing 
and financial an activity at the mining enterprise is confirmed its validity and practical 
significance. 

Thus, the experimental introduction of the author's mechanism for the formation of a 
differentiated credit policy on the basis of controllability of accounts receivable of mining 
enterprises demonstrated its effectiveness and practical significance, which, in distinction 
from existing ones: 

1) is a synthesis of structured parameters of effective planning, regulation, control, 
rational organization of relations with customers in relation to the reverse flow of funds and 
appropriate methodological tools, differentiated according to the typology of credit policy 
(conservative, moderate, aggressive) on the basis of controllability of receivables; 

2) is flexible at each stage of the formation of the credit policy in accordance with the 
changing and unstable environmental conditions (fluctuations in market conditions, the 
impact of competition, etc.); 

3) has the clear formalization of the results of the calculation of separate structural 
parameters of credit policy; 

4) has the detailed structuring of the parameters of the credit policy (the term of the 
granting of a deferral of payment, the amount of deferral of payment, the value of the delay of 
payment), both at the stage of the system of conditions formation of deferral of payment, as 
well as at the stage of differentiation of the terms of postponement of payment, depending on 
the class of creditworthiness of buyers (A, B, C, D, E); 

5) makes it possible to formulate the unambiguous conclusion on the effectiveness of 
the credit policy as the whole and for each of its types to determine its optimal type; 

6) corresponds to the modern features at mining enterprises. 
In order to deepen the conclusions obtained, it is necessary to analyze the effectiveness 

of the mechanism of collecting receivables, which will be the subject of further research. 
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According to international experience, entrepreneurship is an important component of 

the competitiveness of the national economy. 
The development of entrepreneurship depends to a large extent on the external 

environment, in which the following significant changes have taken place in recent years: 
̶ individual consumer behavior, which manifests itself in the differentiation of 

demand; 
̶ development of new technologies, first of all information and communication; 
̶ globalization of competition. 
The availability of a large number of diverse goods, the growth of educational and 

cultural levels, the dynamism of life, awareness raising is reflected in the difference in 
lifestyles and culture. This in turn leads to a significant differentiation in demand, reduces the 
life cycle of goods, forcing products to a large individuality and reduce the volume of 
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production of the same type of goods. Thus, the production of standardized goods with certain 
characteristics decreases and the production of goods with special characteristics, intended for 
a certain group of consumers and, in the main, a short life cycle, is increased. Differentiated 
consumer demands make the business look for new approaches to specialization, 
concentration and co-operation of production [1]. 

The progress of informatization of society has determined such a feature of the 
external environment of the organization, when any individual or organized group can access 
any automobile communication system at any time and at any time to any necessary 
information for them. Minimization and high efficiency of modern technologies provide a 
wide area for their application not only large but also medium and small enterprises. 

The third dominant trend is the intensification of competition on a global scale. A 
characteristic trend of the present day is the internationalization of markets for an ever-
increasing number of goods and services. At the same time, not only giant corporations, but 
also medium and even small companies operate on international markets. The key factors in 
the success of the competition are a detailed study of the specific requirements of consumers 
and the specifics of different regions of management, reducing the time to develop and 
promote the product on the market. 

In a market transformation of the Ukrainian economy, the development of 
entrepreneurship is the basis of economic and social development, solving social problems, 
overcoming poverty and ensuring a high standard of living for citizens. Since the 
independence of Ukraine, the gradual formation of domestic business as an independent 
socio-economic phenomenon took place. Over the past 20 years, the conditions for 
conducting entrepreneurship in Ukraine have changed significantly. Improvement of the 
legislative framework, gradual entry into the world market, stabilization of the state's 
economy all affect the activities of both Ukrainian and foreign enterprises operating in 
Ukraine [2]. 

Factors that stimulate business development: 
̶ Protection of intellectual property rights; 
̶ cultural and social norms; 
̶ open market / entrance barriers; 
̶ commercial and professional infrastructure; 
̶ state programs; 
̶ politic state; 
̶ financial support. 
As for investments, foreigners are not so fond of investing in countries where there is a 

political risk, which is what will accompany Ukraine throughout 2019. Ukraine will continue 
to invest in those who already have experience in doing business in Ukraine, or investors who 
have a team of people with Ukrainian roots. You can also expect inflow of capital into 
Ukrainian business from foreigners, for which Ukraine is a strategic partner. For example, 
Arab funds investing in agriculture within the framework of their own food security strategy 
[3]. 

Small and medium-sized businesses are the foundation for a modern state. It increases 
the efficiency of the economy, provides employment and social stability. Therefore, the level 
of development of small and medium enterprises (SMEs) is used as an indicator of sustainable 
economic development of the state. 

In Ukraine, according to the State Statistics Committee, the number of small and 
medium enterprises as of 01.01.2018 amounted to 305 897 units - 99.9% of the total number 
of enterprises. At the same time micro enterprises formed 80.8% of the total number of 
companies, small - 14.2%, and medium enterprises - 4.9%. The given data testify that the 
number of private entrepreneurs and small companies in Ukraine is quite large.  

In addition, a significant proportion of small and medium-sized businesses is 
specialized in trade (60% of FOPs and 27% of enterprises according to the Gosstat for 2016). 
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14.7% of SMEs are specialized in agriculture and fisheries, and only 12.7% of small 
businesses work in the industry. On the basis of the above, in order to increase the SME's 
contribution to the Ukrainian economy, it is now necessary to focus on increasing the value 
added of SMEs (especially - micro enterprises) and increasing the number of manufacturing 
companies, including those who implement innovative products and technologies [4]. 

Among the sectors that attract the most investments are agriculture and renewable 
energy. The latter attracts foreigners to the fact that over the years Ukraine has set very high 
tariffs for electricity from solar and air power plants. Entrepreneurs who can no longer invest 
with a good income in Europe are in a hurry to invest money in this area on the Ukrainian 
market. 

References: 1. Ляпін Д. Аналітичний матеріал щодо державної політики сприяння 
розвитку малого бізнесу / Д. Ляпін // Державна політика щодо малого бізнесуУкраїни 
2018: виклики та очікування». – К., 2018 – 7 с. 2. Скорук О. В. Стан та 
проблемирозвиткупідприємництва в Україні / О. В Скорук // СхіднаЄвропа: економіка, 
бізнес та управління. – 2016 – Вип. 2 (02). – 107 с. 3. Смелянська Т. П. Сучасні 
тенденції та перспективи розвитку підприємництва в Україні за умов інтеграційних 
процесів / Т. П. Смелянська, І. Р. Мацюк // Вісник Хмельницького національного 
університету. Економічні науки. – 2015 – № 3(3). – С. 249–252. – Режим доступу 
:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3 %283 %29__51. 4. Тимченко О. І. 
Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в регіонахУкраїни //  
О. І. Тимченко. – Режим доступу :http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1 

 
STRATEGIC MANAGEMENT STRUCTURE OF THE ENTERPRISE 

 
Student Shyp K.V. 

Scientific Advisor – asst. Bozhiday I.I. 
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture 

 
Modern development of enterprises is largely conditioned by the effectiveness of 

strategic management, capable of providing high end results of production and economic 
activity, and allows enterprises in the short and long term to successfully develop in a 
competitive environment, that is, in an environment subject to rapid, radical and often 
unpredictable change.  

Thus, under the strategic management of the enterprise, we understand the purposeful 
influence on the process of its functioning, represented by the network of business processes, by 
making informed decisions about the direction of the development of the enterprise in the 
conditions of uncertainty of the environmental impact in order to systematically obtain profit 
from the production or sale of goods, the provision of services and translates the company into a 
state that is in line with achieving the goals of its operation and development in the long run. 

Under the tools of strategic management is understood a set of concepts, approaches, 
systems of indicators, methods, models used in the process of adoption and implementation of 
managerial decisions aimed at the effective development of enterprises in the long run. 

The market economy is characterized by a high degree of uncertainty; in the domestic 
market, this uncertainty is compounded by the most unpredictable changes in the economic, 
political and social spheres. Under such conditions, planning methods should be continuously 
improved under the changing conditions of the market environment, they must provide a 
continuous process of adaptation and rapid reaction to changing conditions. 

To this end, the planning practice requires the firm implementation of market planning 
tools. However, it is necessary to do this without automatically copying the methods 
described in the domestic and foreign literature, but clearly correlating them with the actual 
conditions of the work of specific enterprises. 
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Prerequisites for implementing a management strategy are its compliance with 
external threats and capabilities, available internal forces and weaknesses. 

Implementation of the strategy requires the use of various tools, changes in individual 
parts of the organization, management styles, information and control systems and human 
resources (Figure 1): 

 

 
 

Fig. 1 – The main tools for implementing the strategy of the enterprise 
 

Strategic planning tools should contribute to: 
̶ a well-founded and conscious choice of goals and strategy of enterprise development; 
̶ constant search for new forms and activities for increasing competitiveness; 
̶ ensuring the correspondence between the enterprise and the external environment, 

managing and managing the subsystems and elements of the enterprise; 
̶ individualization of the strategy, where each enterprise has its own characteristics, 

due to the formed personnel, material and technical base, culture and other characteristics, 
therefore the development of strategies should be made taking into account these features; 

̶ a clear organizational division of the tasks of strategic and operational planning. 
Strategic management today is becoming more and more relevant for domestic 

industrial enterprises, which enter into fierce competition, both among themselves and with 
foreign corporations. It provides the basis for making any managerial decisions, defines the 
functions of organization, motivation and control, focuses on the development of strategic 
plans, their assessment and the direction of further corporatization of production. 

In conclusion, it should be noted that strategic management in itself does not guarantee 
success, as an enterprise that uses strategic management in its activities can fail due to 
mistakes in organization, motivation and control. However, strategic management can create a 
number of significant and favorable factors for the organization of the enterprise. Knowledge 
that the company wants to achieve helps to clarify the most appropriate ways of its action. 
Taking reasoned and systematic planning decisions, management reduces the risk of making 
incorrect decisions due to false or inaccurate information about the possibilities of the 
enterprise or the external situation. In this case, the use of strategic management helps to 
create the unity of the overall goal within the enterprise, to increase the organizational and 
managerial level of production, which contributes to improving the indicators of production 
and economic activity of the enterprise. 
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Nowadays economic progress is provided by commercialization creative ideas and 

innovation developments. Startups become more popular than other types of business. The 
first American startup was well-known company such a Hewlett-Packard. Startup it is team 
that have innovation idea, the company is not registered legally and idea is not 
commercialized. 

Startup culture has spread in Ukraine too. There are a lot of Ukrainian startups that are 
well-known worldwide. These startups are successful, that is mean that startaps capitalize on 
their own cost and generates profits. For example the most well-known Ukrainian startups is 
Grammarly (is an app that automatically detects potential grammar, spelling, punctuation, 
word choice, and style mistakes in writing.); PetCube (gadget for interplaying with home 
pets.); LaMetric (LaMetric Time, is Internet-connected clock that lets you track time, weather, 
news, stats, social metrics, smart home notifications in real-time and take actions with the 
click of a button.) 

Startups in Ukraine mostly belong to IT sector that are major vector for Ukrainian 
economy. We can see the same in other countries that it is very popular make investment in 
projects related to artificial intelligence, virtual reality, blockchain, cryptography. So, 
internetization and computerization this is a modern trend of world development. 

Except IT there are many other ways for startup development. Nowadays healthcare, 
biotechnologies, mobile technologies, telecommunications, alternative energy, environmental 
protection, housing and communal services are very attractive for investors. 

Governmental support is help startups make vacancies and get decent wages, provide 
competition in country, search investors and so on. Government provide availability and 
functioning of venture funds, investment companies, business angels, business incubators. 

That is why the initiative of  Kharkiv city council about making priority for 
development startup culture such a strategy of city should be noted. Kharkiv government will 
evolve infrastructure and financial support for perspective projects. So, high intellectual 
potential of people, a lot of students and support from city council will help to us attend big 
achievements and generate great projects. 

 
CRITERIA OF CHARACTERISTICS OF OF PERSONAL POTENTIAL  

OF THE ENTERPRISES  
 

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor Smachylo V.V.,  
Student Tseselskaya K. 

Kharkiv National University of Architecture and Civil Engineering 
 

Globalization and innovation processes, which cover all spheres of society, change the 
conditions for human management in socioeconomic processes, actualizing research in the 
field of substantiation of criteria and necessary characteristics. Modern trends in human 
management in the labor process require a clear metric understanding of the desirable 
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characteristics of highly skilled employees who represent a human potential in the enterprise. 
This necessitates their formation based on a number of criteria. 

On the basis of author's research, the essential load of the specified category was 
determined, which involves semantic analysis of the concepts of "ability", "capabilities", 
"characteristics", "quantitative characteristics", "qualitative characteristics". The analysis of 
the definitions given in the dictionaries allowed us to dwell on the understanding of "abilities" 
as an intrinsic property of an individual and their definition as: "psychological peculiarities of 
a person, on which the success of obtaining knowledge, skills, skills, but up to the availability 
of these knowledge, abilities and skills not reduced; are manifested only in activities that can 
not be carried out without these abilities; it turns out not in the knowledge, skills and abilities 
as such, but in the dynamics of their receipt (how quickly, deeply, easily and firmly the 
process of mastering the knowledge and skills that are important for this activity) is carried 
out. " Opportunities should be considered as external conditions, favorable for something, 
circumstances that help for some reason. Based on the above definitions it is logical to 
consider the personnel potential of the enterprise as a set of abilities and capabilities. 

Characteristics, as a special feature of a particular part of the personnel potential, can 
be qualitative or quantitative. 

It is proposed to use adapted SMART-criteria for selection of characteristics of 
personnel potential of the enterprise. This abbreviation corresponds to the English word 
"smart" (smart) and was introduced into scientific circulation in 1954. P. Drucker and used to 
formulate goals. In this case, the value of the letters varies by different authors. According to 
the research objective, the following abbreviation for SMART is provided: specificity (S - 
specific), measurability (M - measurable), desirability and / or consistency with a higher level 
(A - acceptable, agreed upon), relevance and / or expediency (R - relevant, reasonable), as 
well as transitivity, variables (T - transitionable). The last interpretation is proposed by the 
author for the selection of quantitative and qualitative characteristics of the personnel 
potential of the enterprise and their subsequent reduction to the corresponding components. 

 
THE FEATURES OF PRICING IN CONSTRUCTION 

 
Student Sychova K.E., 

Candidate of economic sciences, associate professor Sychova O.E., 
doctor of economic sciences, professor Chupyr O.N.  

Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture 
 

Any company, regardless of what it offers to the market: consumer goods or 
construction services, operates in a changeable marketing environment. If a company wants to 
stay on the market, it needs to constantly produce something that has value and significance 
for a particular group of consumers. 

The study of the problem of development of pricing in construction is topical, since its 
decisions will ensure an increase in the reliability and simplification of determining the 
estimated cost of construction with the economic justification of design solutions at various 
stages of the investment cycle and the preparation of budget documentation.  

The issues of pricing in construction and its separate aspects were dealt with and dealt 
with by Ardzinov V.D., Artemiev S.P., Anin V.I., Berkuta A.V., Vasilyeva V.N., Gusakov A.A., 
and many other scientists. 

In the field of construction, market research can be divided into two groups, one of 
which is connected with the analysis of the market of goods and services produced by the 
enterprise, and the other is the provision of the sale of goods and services on the market in a 
competitive environment. 
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Features of pricing in construction are determined by the specificity of construction 
products: its individuality, complexity, dependence on natural and climatic conditions, large 
expenditure. 

Further the features of pricing in construction. At first, the construction objects differ 
in size, floor area, materials of structural elements. This also applies to projects under 
construction, as each of them depends on the local conditions to which they are attached, not 
to mention objects built on individual projects. So, every building and structure has its own 
individual price. 

Secondly, in construction (as opposed to industry), as a rule, prices are not set for a 
finished object or a separate structure, but mainly for individual single types of construction 
and installation work (CIW)) or finished structural elements. This is explained by the fact that 
a large number of contractors and subcontractors of highly specialized organizations can 
participate in the process of construction of the facility, the product of which is not ready for 
sale by the facility, and the individual types of construction work performed by them. The 
price for the completed object, consisting of the cost of the work performed or the cost of 
individual structures, is significant mainly for the customer, the investor or the builde.  

The third is that the price of construction or installation works is significantly 
influenced by the applied construction technologies and equipment. Therefore, the price for 
the same type of construction and installation work can be different in different construction 
organizations. 

Fourthly, the construction is characterized by a long duration of the production cycle. 
So, the project price may not coincide with the actual price (especially in the context of 
inflation), which makes it necessary to take into account the time factor in the formation of 
prices in construction. 

The fifth point is that the onstruction products are characterized by high material 
consumption and considerable labor costs. In connection with the fact that the price in 
construction is formed not from the actual cost price, but from the estimated cost, the 
components of the price may not reflect the actual level of costs for the acquisition of 
materials and other resources. This makes it necessary to systematically monitor prices for 
building materials and labor resources and determine how their change affects the cost of 
construction products. 

The last feature is the formation of prices in the construction carried out by the 
designer, the customer and the contractor, each of which pursues its own commercial goals. 
Therefore, the final price for construction products is, in fact, a compromise price between all 
subjects of construction production. 

The basic limits of the firm's establishment of the price of new construction products 
include the cost price of the output, as the lower limit of the price, and the upper limit is 
determined by the price of consumption, which makes the product attractive to the consumer 
in comparison with those available on the market.  

When choosing the pricing method, the lowest possible price is determined by the cost 
of production, the maximum possible - by the availability of unique goods opportunities, the 
average level - by the prices of competitive goods and substitute products. 

Thus, we can conclude that pricing is a system of methods that allow you to determine 
the cost of construction works with the greatest probability. 

References: 1. Лівшиц В.Я. Головні аспекти маркетингу на ринку комерційної 
нерухомості України / В.Я. Лівшиц //Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С.63-65.  
2. Маркетинг в строительстве / под ред. И.С. Степанова, В.Я. Шайтанова. – М.: Юрайт-
Издат, 2012. – 344 с. 3. Пасічник В.П. Маркетинг будівельних ринків України: 
поточний стан і перспективи / В. Пасічник //Маркетинг в Україні. – 2015. – № 4. – С.55-
59. 4. Маркетинг./Андрєєва Т.Є., Сичова О.Є., Гур’янов А.Б. та інш./Навчальний 
посібник.-2012.-125 с. 
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Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

У Європі становлення венчурного капіталу розпочалося близько 80-90-х рр. ХХ 
ст. Очевидно, що практика інвестування в ризикові оборудки існувала в європейських 
країнах задовго до цих дат, проте, як стверджують фахівці, риси системної 
підприємницької діяльності венчурне фінансування набуло саме у цей період. 

Порівнюючи американський та європейський досвід венчурного фінансування, 
слід зауважити, що у загальному обсязі європейських прямих інвестицій вкладення в 
«ранні стадії» (seed стадії) розвитку венчурної компанії становлять близько 7,4 % у 
порівнянні із 5,7 % у США. На «стадію розширення» (стадія еxpansion) у Європі 
припадає - 35 % у порівнянні з 8,6 % у США. Таким чином, на сьогоднішній день 
європейський венчурний бізнес навіть більшою мірою, ніж американський, 
орієнтований на реальну підтримку й розвиток малих і середніх підприємств, особливо 
на стадії розширення. 

Основним інститутом венчурного фінансування у Європі є  створена у 1983 р. 
Європейська асоціація венчурного капіталу (EVCA). Асоціація, що включала на момент 
утворення 43 члена, у теперішній час поєднує більше 500 активних учасників 
венчурного бізнесу з більш, ніж 30 країн і є авторитетним представником європейської 
галузі прямих інвестицій. Діяльність асоціації спрямована на створення в Європі 
сприятливих умов для розвитку венчурного бізнесу. 

До інших інститутів із розвитку та підтримки венчурного підприємництва 
відносять Європейську асоціацію біржових дилерів (EASD), створену за сприяння 
EVCA. Метою її створення було об'єднати венчурних капіталістів, біржових дилерів, 
інвестиційних банків і інших інвестиційних інститутів для вироблення методів 
підтримки економічного розвитку інноваційної активності у Європі. Так, однією з 
перших ініціатив EASD стало створення Європейської фондової біржі для активно 
зростаючих молодих компаній - Системи автоматичного котирування Європейської 
асоціації біржових дилерів (EASDAQ). Її структура й принципи функціонування 
запозичені в аналогічної американської структури - NASDAQ. Цікавим є те, що біржа 
не має торгівельного майданчика, а використовує виключно систему електронних 
торгів. Ще однією відмінністю на думку фахівців є те, що європейські венчурні фонди 
за своєю суттю є більше диверсифікованими. 

Одним зі способів урядового фінансування є надання засобів приватним 
венчурним фірмам, які у свою чергу безпосередньо фінансують невеликі компанії. У 
Фінляндії, наприклад, в 1994 р. був створений державний венчурний фонд Suomen 
Teollisuus-Sijoitus OY з метою прямого інвестування в невеликі компанії. 

У Бельгії у 1980 р. було розпочато реалізацію стратегії придбання пакетів акцій 
технологічно-орієнтованих компаній. Дана стратегія виявилася настільки привабливою 
й результативною, що сьогодні навіть приватний капітал наважився інвестувати у 
спеціально створену згідно даної стратегії, так звану, Інвестиційну компанію Фландрії 
(GIMV), яка на сьогоднішній день є одним із найвідоміших та найбільш успішних 
інноваційних венчурних фондів Бельгії, що спеціалізується на вкладенні коштів у 
компанії на стадії первинного зростання. Також, GIMV є в лістингу Брюссельської 
міжнародної фондової біржі Euronext. 

В Німеччині у 1995 р. урядовими інститутами було розроблено схему під назвою 
Beteiligungskapital fur Kleine Technologie Unternehmen, або, так звана, «BTU-
Programme», яка передбачала державну підтримку фінансування малих фірм, що 
випускають інноваційні продукти, разом з компаніями приватного сектора. 
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У Данії діє фінансована урядом Програма кредитного фінансування розвитку 
бізнесу, яка передбачає видачу позик невеликим фірмам для розробок інноваційних 
технологічно-орієнтованих проектів. При цьому, у випадку невдачі проекту та 
неможливості повернення коштів передбачається закриття боргів даних фірм. 

Аналогічно і у Голландії діє Програма кредитування технічного розвитку, що 
передбачає видачу десятилітніх кредитів малим технологічним компаніям, які можуть 
не повертатися у випадку технічного або комерційного провалу. 

У Швеції уряд є найбільшим акціонером інвестиційної компанії Almi 
Foretagspartner AB, що надає 6-10-річні позички починаючим компаніям, що є 
безпроцентними в перші два роки. 

Протягом останнього десятиліття впевнено зростаючі позиції у сфері венчурного 
бізнесу займають не лише США та Європа але й азіатські країни. І, слід зауважити, що 
поряд із традиційно технічно високорозвиненою Японією на перший план виходять такі 
країни як Китай, Корея, Сінгапур. Також, суттєвий поступ у розвитку інноваційно-
технологічного сектору економіки роблять на сьогоднішній день Ізраїль, Мексика, Чилі.  

 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ БУДІВЕЛЬНОЇ 

ГАЛУЗІ 
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Промисловість будівельних матеріалів – комплекс галузей у складі важкої 

промисловості, які виготовляють матеріали, деталі та конструкції для всіх видів 
будівництва. До неї належать галузі: цементна, азбестоцементних виробів, збірних 
залізобетонних і бетонних конструкцій та виробів, стінових матеріалів, будівельної 
кераміки, будівельних матеріалів та виробів з полімерної сировини, нерудних 
будівельних матеріалів, пористих заповнювачів та ін. 

За економічним призначенням продукція промисловості будівельних матеріалів 
належить до виробництва засобів виробництва (група А) і є основною частиною 
матеріально-технічної бази будівництва, забезпечує зростання обсягів капітального 
будівництва і його технічний прогрес на основі впровадження ефективних матеріалів і 
конструкцій. Ця промисловість має велике значення для індустріалізації будівництва, 
зниження його вартості, економії металу і деревини, підвищення ефективності 
капітальних вкладень у народне господарство. Розвиток промисловості будівельних 
матеріалів в Україні пов'язаний з наявністю будівельної сировини. 

Україна багата на природну будівельну сировину: вогнетривкі глини, каоліни, 
кварцити, будівельний камінь тощо. Галузь виробляє матеріали, деталі й конструкції 
для всіх видів будівництва. Основна її продукція – стінові (цегла, бетонні й 
гіпсобетонні панелі, шлакоблоки), в'яжучі (цемент, вапно, будівельний гіпс), 
покрівельні (черепиця, шифер, толь, рубероїд), оздоблювальні, облицювальні, 
ізоляційні матеріали, будівельне скло, збірний залізобетон і бетон, покрівельна 
кераміка і фаянс, санітарно-технічні вироби тощо. 

Сучасне будівництво використовує багато будівельних матеріалів, які виробляє 
хімічна промисловість, – пластмаси, смоли, клейкі речовини, лінолеум, полістиролові й 
кумаринові плити та ін. Для виробництва їх використовують шлаки металургійних 
заводів та електростанцій, з яких виробляють цемент, шлакоблоки, ситал, шлаковату, 
легкі наповнювачі для бетонних та залізобетонних виробів. У будівництві застосовують 
деталі з литого каменю, мінеральну вату, яку одержують з розплавленого базальту, та 
нові види продукції деревообробної промисловості – деревно-стружкові плити, клеєну 
фанеру тощо. 
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Промисловість будівельних матеріалів розвивається під впливом двох факторів 
– сировинного і споживчого, тому розміщення її залежить від переважання хоча б 
одного з них. Залежно від потреб будівництва і стадій технологічного процесу 
виділяють підприємства і виробництва, що орієнтуються на сировинні райони, 
наприклад, видобування і первинна обробка сировини (піску, гравію, щебеню, бутового 
каменю тощо), виробництво в'яжучих (цементу, вапна, гіпсу) і стінових матеріалів, а 
також ті, що тяжіють до споживача (виробництво залізобетонних конструкцій, шиферу, 
будівельного і віконного скла тощо). 

Найбільші центри промисловості будівельних матеріалів – Київ, Харків, Одеса, 
Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь. 

Комплексотворні функції промисловості будівельних матеріалів незначні, що 
зумовлено її слабким зв'язком з іншими галузями виробництва щодо сировини і збуту 
готової продукції. У народногосподарському комплексі економічного району вона 
виконує роль обслуговуючої галузі, саме тому здебільшого сконцентрована у великих 
містах. Так, у Києві є майже 40 заводів будівельних матеріалів. 

Промисловість будівельних матеріалів відзначається складністю галузевої 
структури. Найважливішими підгалузями є виробництво стінових, рулонних 
покрівельних і гідроізоляційних матеріалів, азбестоцементних труб і шиферу, 
видобування й переробка нерудних будівельних матеріалів, цементна промисловість, 
виробництво будівельної кераміки. На них припадає понад 80 % усієї продукції і майже 
90 % зайнятого в будівельній промисловості промислово-виробничого персоналу. 

Потреби будівництва України повністю забезпечуються власними мінеральними 
ресурсами. Користуються попитом за кордоном цементна і скляна мінеральна сировина 
та будівельний камінь. Граніти, габро, лабрадорити родовищ України вивозять у країни 
близького і далекого зарубіжжя. В Україні є значні ресурси в'яжучої мінеральної та 
цегельно-черепичної мінеральної сировини. 

Для виробництва будівельних матеріалів дедалі ширше використовують 
вторинні мінеральні відходи промисловості – розкривні породи родовищ, продукти 
збагачення руд та вугілля тощо. 

Родовища піску й бутового каменю трапляються майже в усіх областях України, 
особливо багаті на них Житомирська, Вінницька, Запорізька, Кіровоградська та 
Закарпатська області. Підприємства, що спеціалізуються на видобуванні й переробці 
бутового каменю, сипких будівельних матеріалів, розміщені в районах видобування. 
Щоб наблизити перевезення дешевих будівельних матеріалів, розробляють місцеві 
родовища. 

Україна славиться гранітом, лабрадоритом, мармуром й мармуровидними 
вапняками, пісковиком та іншим природним каменем, який використовують для 
будівництва доріг, набережних, облицювання станцій метро, підземних переходів, 
фундаментів і стін будинків, як важкий наповнювач для бетону, для виготовлення 
пам'ятників, розподільних щитів (мармур) і сувенірів. Однак видобувають природного 
каменю порівняно небагато. 

Сучасне будівництво потребує різних за якістю і властивостями бетонів. 
Особливу цінність мають легкі пористі бетони, з яких виготовляють стінові панелі 
житлових будинків. Для виробництва їх використовують легкі наповнювачі. У природі 
таких наповнювачів немає, тому їх створюють штучно. Це – керамзит, термозит, 
сипкий перліт тощо. Сировина для його виробництва є в багатьох місцях України – біля 
Харкова, Полтави, Сум, Одеси, Кривого Рога, Житомира, Могилева-Подільського та ін. 
Пористий перліт виробляють з природної сировини - перліту, який залягає в Закарпатті. 
3 1м3 перліту одержують 6-12 м3 пористого перліту, тому підприємства з виробництва 
його розміщують у районах споживання. 
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У південних районах України виробляють черепашник, який має добрі тепло- та 
звукоізоляційні властивості, легко обробляється, дешевий. Його широко 
використовують у будівництві. 

У перспективі розвиток галузей промисловості будівельних матеріалів 
пов'язаний з реконструкцією технічної бази, подальшим впровадженням механізації та 
автоматизації технологічних процесів, розширенням випуску нових будівельних 
матеріалів, ефективних збірних будівельних елементів, легких та економічних велико-
мірних конструкцій і виробів поліпшеної якості. Важливим напрямом є комплексне 
використання сировини, ширше впровадження матеріалів попутного видобутку, 
вторинної сировини, неухильне підвищення якості виробів для будівництва. Географія 
галузі має вдосконалюватися з урахуванням подальшого комплексного розвитку 
економічних районів та областей України, повного забезпечення обсягів будівельно-
монтажних робіт. 

Література: 1. Elektronnij resurs.- Rezhim dostupu: 
http://studentbooks.com.ua/content/view/143/76/1/4/2. 2. Elektronnij resurs.- Rezhim 
dostupu:https://pidruchniki.com/1580112338760/rps/zakonomirnosti_printsipi_faktori_rozmi
schennya_produktivnih_sil_formuvannya_ekonomichnih_regioniv 3. Elektronnij resurs.- 
Rezhim dostupu: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D
0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0
%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%
BB 4. Elektronnij resurs.- Rezhim dostupu:  http://library.if.ua/book/69/5086.html 5. 
Elektronnij resurs.- Rezhim dostupu:  http://studentbooks.com.ua/content/view/974/76/1/2/ 

 
МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПІДВИЩЕНИХ ЗОВНІШНІХ РИЗИКІВ 
 

Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., ст. гр. ЕП-31 Загоруйко О.О. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Мале підприємництво - це сфера застосування індивідуальних здібностей 

людини, спосіб самореалізації особистості. У сфері малого бізнесу здійснюється велика 
частина всіх інновацій, що сприяє науково-технічному прогресу і формуванню 
«середнього класу» як найважливішого фактора соціальної та політичної стабільності 
суспільства. У зарубіжних країнах малий і середній бізнес являє собою головну сферу 
зайнятості населення, сприяє розвитку інноваційного потенціалу економіки, здійснює 
пошук і впровадження нових форм діяльності, виробництва, збуту і фінансування. Крім 
того, органічно пов'язане з великим бізнесом мале підприємництво є основою сталого 
розвитку країни та підвищення конкурентоспроможності її економіки. 

Малий бізнес у більшості провідних країн сприяв політичній та соціально-
економічній стабілізації, подоланню рецесії, створенню нових ринків, послідовному 
проведенню реформ. Малий бізнес відіграє все зростаючу роль у підйомі та 
реструктуризації вітчизняної економіки, у становленні нової соціальної структури 
суспільства. Ці тенденції найбільш яскраво проявляються на регіональному рівні. 
Структура регіональної економіки і промисловості має обтяжений характер. У світлі 
тенденцій постіндустріального суспільства, необхідність формування більш 
прогресивної структури економіки, очевидна необхідність розвитку соціально-
орієнтованих галузей. Значну роль у розвитку споживчого сектору покликаний 
відігравати малий бізнес. 

Функціонування малих підприємств має свої особливості. Органам 
муніципальної та державної регіональної влади необхідно це враховувати з метою 
формування ефективної політики розвитку малого бізнесу в регіоні. Керівники 
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підприємств, працюючи в умовах жорсткої конкуренції та мінливої ситуації, повинні не 
тільки концентрувати увагу на внутрішньому середовищі, але і виробляти стратегію 
довгострокового виживання, яка дозволить їм адаптуватися до змін, що відбуваються в 
зовнішньому оточенні. В даний час основним орієнтиром діяльності компанії стає 
найбільш повне задоволення потреб клієнтів. Тому необхідна розробка збалансованої 
системи цілей, в якій будуть представлені всі зацікавлені групи. Зазначені тенденції 
актуалізують проблему стратегічного управління малими підприємствами та 
підвищення ефективності їх функціонування в економіці регіону. 

Проте в даний час розвиток стратегічного управління в малому бізнесі є 
обмеженим. При значному обсязі наукових робіт з розробки стратегій для великих 
корпорацій лише з недавніх пір дослідники стратегічного менеджменту почали 
приділяти увагу малим підприємствам. Все це обумовлює актуальність теми даного 
дослідження. 

Незважаючи на досить позитивні зміни у сфері підприємницької діяльності в 
Україні, існує ряд проблем, що перешкоджають функціонуванню бізнесу на 
регіональному рівні. 

Основні труднощі і перешкоди в розвитку малого підприємництва наступні:  
- недостатність заходів щодо розвитку інноваційної діяльності;  
- низька якість виробленої продукції; 
 - брак інвестицій; 
 - складність отримання площ для ведення господарської діяльності у зв'язку з 

високою орендною платою; 
 - недостатньо розвинена інфраструктура підтримки малого та середнього 

підприємництва;  
- складність доступу до ресурсів комерційних банків;  
- недостатній розвиток системи мікрофінансування; 
 - нерозвинена система гарантій;  
- слаборозвинені механізми самофінансування; 
- низька ефективність діяльності галузевих асоціацій та об'єднань підприємців; 
- брак стартового капіталу і професійної підготовки для успішного початку 

підприємницької діяльності, а також коштів на розвиток підприємницької діяльності;  
- недостатній професійний рівень підприємців, брак кваліфікованих фахівців; 
- низький рівень інформаційного забезпечення підприємництва;  
- часті зміни нормативної правової бази в сфері бізнесу;  
- наявність адміністративних бар'єрів при здійсненні діяльності; 
Негативні моменти в діяльності підприємств малого підприємництва найбільш 

гостро проявляються в періоди економічних і фінансових криз. Проте, підприємницька 
діяльність є найбільш гнучкою і адаптивною до зовнішніх негативних факторів, що 
впливають на вітчизняну економіку. Очевидно, що тільки малий бізнес може і повинен 
стати каталізатором, здатним запустити механізм оздоровлення вітчизняної економіки, 
зберегти соціальну стабільність у суспільстві, в якій зацікавлені не тільки держава, але 
й усі громадяни. У цих умовах конкурентоспроможність малого підприємництва 
стають тим фактором, якому приділяється особлива увага і підхід. Однак цьому 
приділяється особлива увага лише в тому випадку, коли колектив підприємства, 
організації в єдиному ключі працюють в напрямку зростання продуктивності праці, 
скорочення витрат, зростання ефективності виробництва. Водночас це вимагає взаємної 
згоди, розуміння та стимулюючих дій з боку держави, в особі регіональних органів 
влади. 

Модернізована система повинна як мінімум включати в себе наступні види 
підтримки:  

- гранти на створення інноваційної компанії;  
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- гранти на створення власної справи, у тому числі на сплату першого внеску з 
лізингу;  

- забезпечення гарантій за кредитами;  
- субсидування сплати першого внеску по лізингу;  
- субсидування частини витрат на проведення енергообстеження на 

підприємствах;  
- субсидування частини витрат на участь у виставково-ярмаркової діяльності та 

ін. Більш того, необхідно розробити такий механізм реалізації подібної системи 
підтримки малого і середнього бізнесу, який, по-перше, дозволяв би виявляти дійсно 
потребують підтримки, і, по-друге, було б досить простим і прозорим, тобто 
позбавленим суб'єктивного фактора.  

У разі розробки дійсно ефективної цілісної системи підтримки малого 
підприємництва за допомогою грантів і субсидій, а також механізму її реалізації, можна 
розраховувати на досить значний соціальний і економічний ефект. 

 
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 
Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., ст. гр. ЕП-31 Константинова К.Г. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
В умовах ринкового розвитку економіки, якому притаманні жорстка 

конкуренція та високі вимоги до виробленої продукції, проблеми всебічного аналізу 
стану м’ясопереробної галузі набувають все більшої актуальності. Успішна діяльність 
будь - якої галузі країни багато в чому залежить саме від оперативно проведеного 
аналізу змін внутрішнього та зовнішнього середовища її функціонування. Для 
виявлення пріоритетних шляхів подальшого покращення стану м’ясопереробної галузі 
України та розробки відповідних рекомендацій щодо підвищення ефективності її 
діяльності необхідно проаналізувати особливості функціонування вітчизняних 
м’ясопереробних підприємств. 

М’ясопереробна галузь завжди була однією з основних серед численних галузей 
харчової промисловості. Оскільки вона є підґрунтям продовольчої безпеки країни, то її 
стан потребує постійного моніторингу й аналізу з метою вчасного виявлення, 
запобігання й усунення кризових явищ. 

Метою дослідження є здійснення детального та поглибленого аналізу сучасного 
стану підприємств м’ясопереробної галузі України задля ідентифікації їх ключових 
проблем з урахуванням галузевих особливостей. Пріоритетним завданням статті є 
надання ґрунтовних рекомендацій та пропозицій щодо подальшого покращання 
діяльності галузі. 

Ступінь розвитку м’ясопереробної галузі вітчизняної харчової промисловості не 
тільки визначає рівень продовольчої безпеки країни, впливає на здоров’я та 
працездатність населення, а й розглядається як потенційне джерело зміцнення позицій 
України на зовнішніх ринках. В умовах інтеграції України до світових ринків особливо 
актуальним стає стабільне виробництво якісної, безпечної, екологічно чистої продукції 
та сировини для неї.  

До 2007року простежується тенденція до збільшення кількості м’ясопереробних 
підприємств у країні. Рекордна кількість суб’єктів господарювання, які спеціалізуються 
на виробництві м’яса та м’ясних продуктів, протягом досліджуваного періоду 
спостерігалась у 2006 році – 1230 підприємств (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динаміка кількості м’ясопереробних підприємств  
протягом 2006-2016 рр. 

 
Важливо зазначити, що тут і далі дані за 2016 рік наведено без урахування 

діяльності бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції). 

У 2015 році порівняно з 2014 роком кількість підприємств, які спеціалізуються 
на виробництві м’яса та м’ясних продуктів, збільшилася на 12,2%, проте в 2016 році 
цей показник зменшився на 13,2%, з 882 до 766. 

 
ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

 
Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., ст. гр. ЕП-41 Тихомирова А. О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Функціонування малого підприємництва також  визначається на мікрорівні 
принципом взаємодії ринку та держави. І. Власенком були сформульовані принципи 
гармонійного функціонування малого бізнесу в національній економіці, представлені 
на рис. 1 

 
Рисунок 1 – Принципи функціонування малого підприємства 

Принципи функціонування малого підприємства 

Чинники ринкової організації  
малого підприємства 

Чинники державного 
управління економікою 

Мета – отримання доходу та 
задоволення суспільних та 
особистих потреб 

Мета – наповнення держ. 
бюджету та задоволення 
суспільних та особистих 

 
Ринкова ефективність Соціальна справедливість 

Свобода Економічний порядок 

Інноваційність Економічне зростання 

Ризик Стабільність 
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Орієнтуючись на дані чинники, можна сказати, що держава є регулятором 
економічних відносин і її роль у розвитку малого та середнього підприємництва дуже 
велика. На сьогодні присутня негативна динаміка макроекономічних показників. Саме 
це впливає на розвиток малого та середнього бізнесу в країні. Оскільки спостерігається 
обмеженість внутрішнього попиту, криза збуту на внутрішньому ринку у зв’язку з 
браком вільних фінансових коштів підприємств, зниження реальних доходів населення, 
незначна інвестиційна активність, відсутність переливу коштів з фінансового в 
реальний сектор економіки, обмеженість кредитів.  

До головних проблем українського малого бізнесу можна віднести: 
1. труднощі нормативно-правового характеру, тобто непродуманість державної 

політики щодо малих підприємств. В Україні досить слабка система державної 
підтримки малих фірм, неефективність податкового законодавства і часто 
організаційно-правову форму підприємства обирають не за принципом найбільш 
ефективного управління бізнесом, а з існуючих законодавчих обмежень;  

2. проблема кредитно-фінансового забезпечення; 
3. адміністративні бар'єри в малому бізнесі. Через складне законодавство 

непрямого впливу, наявність численних підзаконних актів, протиріччя між 
законодавством на федеральному, регіональному і місцевому рівнях, високий ступінь 
інспектування та контролю без попереднього повідомлення суб'єктів малого 
підприємництва, значний обсяг різної звітності і занадто велика кількість 
контролюючих органів на різних рівнях господарювання. Погіршує становище 
надлишковий контроль з боку численних державних органів[2]. 

4. велика конкуренція, що не дає змоги вистояти поруч з великими 
корпораціями;  

5. орендна плата досить висока для середніх та малих підприємств, на сьогодні 
один квадратний метр коштує в середньому від 8 доларів; 

6. не достатня підтримка з боку влади щодо розвитку малого та середнього 
бізнесу; 

7. рівень корупції. 
Ці проблеми є зрозумілими, та ігнорувати їх не можна, оскільки взаємозв’язок 

держави і малого бізнесу має довгострокових характер та є взаємовигідним.  
Вважаємо, щоб підвищити легкість ведення бізнесу, треба зменшити контроль за 

підприємцями. Також розглянути питання щодо надання субсидій і зменшення 
оподаткування для середніх та малих підприємств, а для великих збільшити, щоб 
урівноважити ситуацію. 

Щодо питання оренди приміщення є варіанти, що забезпечать більш ефективну 
роботу та зменшать витрати підприємця. Можна користуватися послугами коворкінг 
центру (від 6 доларів на день). Його послугами можна користуватися, коли необхідно і 
оплачувати за час проведений в коворкінгу, якщо порівняти з офісним приміщенням, то 
оплачувати оренду треба за повний місяць, незалежно від перебування на робочому 
місці.  

Щодо витіснення малих підприємств великими, можна запровадити особливе 
положення для контролю і забезпеченням рівномірності участі підприємств у 
державних замовленнях. Також потрібно розробити певні програми навчання та 
підготовки кваліфікованих кадрів для підприємств. Це все мотивує підприємців 
розвиватися та в довгостроковій перспективі покращить економічну ситуацію в країні. 

Література: 1. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstаt.gov.uа/. 2. Власенко І. В. 
Функціонування малих підприємств в економіці України: Автореф. дис. канд. екон. 
наук: 08.06.01 / І. В. Власенко; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельниц., 2006. – 20 с.  
3. Буряк Л.Д. Формування первісного капіталу малих підприємств // Фінанси України. – 
2001. – №1. – С. 12-16. 4. Кириченко О.А., Ваганів К.Г. Стратегія розвитку малого та 
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середнього бізнесу в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2008.– №1. – С. 103-
126. 5. Васильєва Д. В. Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні / Д. В. 
Васильєва // Механізм регулювання економіки, 2011. – №3. – С. 188-196.  
6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.regus.ua/office-space  
7. Варналій З.С. Мале підприємництво України як чинник регіонального розвитку: стан 
та перспективи // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №4. – С. 64-73.  
8. Виговська В.В. Малий бізнес України: сучасний стан та перспективи розвитку // 
Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 59-64. 9. Должанський І.З.,  
Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємств: Навчальний посібник. – Київ: 
Центр навчальної літератури. – 2006. – 384 с. 10. Єрмошенко М.М., Стороженко О.А. 
Комерційна діяльність малих підприємств: Навч. посібник. – К.: Національна академія 
управління, 2003. – 147 с. 11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://doingbusiness.org/data/exploreeconomie. 

 
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 
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На сьогодні на  розвиток економіки країни впливає ефективна робота малих та 
середніх підприємств. Економічне зростання залежить від розвитку підприємницької 
діяльності, оскільки це сприяє насиченню та диверсифікації  ринків, при цьому дає 
змогу компенсувати витрати ринкової економіки (кон'юнктурні коливання, безробіття 
та кризові явища).  

Певною особливістю малого та середнього підприємства є характерно висока 
інтенсивність використання різних видів ресурсів і постійне прагнення до збільшення 
їх оптимальної кількості, забезпечення раціональних для певних умов пропорцій. Ця 
ситуація є одним з найважливіших факторів досягнення оптимальних показників 
економіки та суспільства в цілому. Адже важливо переглянути можливі шляхи 
покращення рівня малого та середнього підприємництва. На 2017 рік в Україні було 
383 великих підприємств, 14832 середніх та 291154 малих підприємств (табл. 1), але це 
не забезпечує їм певної стабільності та призводить до короткострокової діяльності та 
банкрутства.  

 
Таблиця 1 – Кількість підприємств за видами економічної діяльності з 

розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2011-2017 роки [1]. 
Роки Усього Підприємства 

Великі Середні Малі З них 
Мікро-підприємства 

2011 375695 659 20753 354283 295815 
2012 364935 698 20189 344048 286461 
2013 393327 659 18859 373809 318477 
2014 341001 497 15906 324598 278922 
2015 343440 423 15203 327814 284241 
2016 306369 383 14832 291154 247695 
2017 338256 399 14937 322920 278102 

 
В Україні вести бізнес не дуже легко, і саме це відштовхує підприємців для 

подальшого ведення бізнесу. Розглянемо деякі показники рейтингу легкості ведення 
бізнесу Doing Business та Індекс сприйняття корупції (ІСК) в Україні й сусідніх країнах. 

Можна сказати, що показники започаткування бізнесу та сплати податків для нас 
та країн Східної Європи й Туреччини є зіставними, а  індекс сприйняття корупції в 
Україні значно вищий. Отже, показник ІСК має значний вплив на оподаткування. Я 
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вважаю, щоб підвищити легкість ведення бізнесу, треба зменшити контроль за 
підприємцями. Також розглянути питання щодо надання субсидій і зменшення 
оподаткування для середніх та малих підприємств, а для великих збільшити, щоб 
урівноважити ситуацію. 

 

 
Рисунок 1 –  Рейтинг показників легкості ведення бізнесу (вимірюється в 

коефіцієнтах: чим вищий стовпчик, тим гірший показник) [2] 
 
Таким чином, було виявлено основні проблеми розвитку малого та середнього 

бізнесу в Україні. Таким чином, найголовнішою проблемою українських малих та 
середніх  підприємств є непродуманість саме державної політики, неувага влади до 
негативної ситуації, що складається навколо суб'єктів малого та середнього бізнесу, 
високий рівень корупції та податкова система. Тому, саме державним політикам треба 
розглянути питання щодо прийняття нових законів, що будуть позитивно 
відображатися на діяльності і розвитку підприємств. Також створити нові заходи для 
мотивації підприємців та підготувати кваліфіковану робочу силу. 

Література: 1. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstаt.gov.uа/. 2. Elektronnij 
resurs.– Rezhim dostupu: http://doingbusiness.org/data/exploreeconomie. 

 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ АУДИТУ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
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Аудит являється обов’язковою частиною цивілізованого функціонування 

ринкової економіки кожної країни. Для попередження недоліків, зловживань, 
приховування витрат і доходів, неправильного розподілу прибутків, навмисного їх 
присвоєння найманими керуючими власники змушені вдаватись до перевірки 
фінансової звітності з боку незалежних аудиторів. Метою даного дослідження є 
висвітлення проблемних і перспективних напрямів розвитку аудиту. 

Суттєвими проблемами сучасного професійного аудиту є розробка та 
впровадження економічного механізму регулювання аудиту, що включає в себе великі 

39 

http://www.ukrst%D0%B0t.gov.u%D0%B0/


штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки, страхування аудиторської 
відповідальності,  розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг. 

Крім того, на сьогоднішній день існує ще багато причин, які стримують процес 
ефективного розвитку аудиту в Україні. Серед них можна виділити такі: 

• незначний період функціонування ринкових механізмів регулювання та 
відповідних механізмів державного фінансового контролю в Україні; 

• наявність великої кількості фінансових порушень, нецільового та 
неефективного використання державних ресурсів; 

• обмеження на законодавчому рівні ефективності результатів аудиту; 
• проблема сучасного аудитора та довіри до нього; 
• проблема формування ціни на аудиторські послуги; 
• недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю та ін. В 

Україні в цілому об’єктивно відчувається недостатність вітчизняної спеціальної 
літератури, а тим більше докладних розробок, посібників з проведення аудиту 
ефективності, що являє собою певну прогалину у формуванні його методології та 
вимагає науково обґрунтованих теоретичних розробок у цьому напрямі та їх 
практичного втілення. 

Однією з проблем здійснення аудиту в Україні є також неврегульовані питання 
фінансування робіт зі створення адекватної системи аудиту в Україні та страхування 
аудиторської діяльності. 

Аудит стає окремою складовою інфраструктури економіки України, яка 
потребує відповідного регулювання. Для ефективнішого регулювання аудиту в Україні 
слід забезпечити оптимальну комбінацію державного, професійного та економічного 
механізмів, що забезпечить можливість залучення та збереження клієнтів за рахунок не 
зниження ціни обслуговування, а підвищення якості аудиту. Поліпшенню якості аудиту 
в Україні сприятиме лише система цілісних та комплексних заходів, які будуть 
спрямовані на розвиток правового поля аудиту, запровадження якісної системи 
комп’ютеризації аудиту, здійснення контролю над рівнем професійної компетентності 
аудиторів та якості наданих послуг, забезпечення реальної професійної незалежності 
аудитора та запровадження санкцій і покарань аудиторів щодо недостовірності надання 
аудиторських послуг. 

Необхідно розробити кожній аудиторській фірмі внутрішні програми їх 
діяльності, які становитимуть опис комплексного підходу до організації технології та 
методики здійснення аудиту. 

Оскільки актуальною проблемою аудиту є ціноутворення, її вирішенням має 
бути формування співвідношення «ціна – якість». Зважаючи на значну кількість 
проблем у функціонуванні аудиту, пропонуємо окремі способи їх вирішення, серед 
яких: 

• встановлення єдиних цін щодо надання послуг аудиторськими компаніями, що 
змусить їх звернути увагу на якісне надання послуг, від чого буде залежати попит на 
їхні послуги; 

• розроблення єдиних стандартів функціонування аудиторської діяльності в 
Україні, в яких безпосередньо слід визначити що належить до сфери аудиторської 
діяльності, оскільки як було уже зазначено, українські аудиторські фірми займаються і 
консалтинговими послугами, тобто поєднують декілька видів діяльності. 

• поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з 
міжнародними та європейськими професійними орправове супроводження діяльності, 
консультування з питань правового та договірного забезпечення, розробка системи 
внутрішнього аудиту, бізнес-планування, науково-методичні розробки зпитань 
економіки, управління та права, робота з персоналом (навчання, підвищення 
кваліфікації тощо). 
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• розширення переліку підприємств, для яких щорічна аудиторська перевірка 
має бути обов’язковою. Це, у свою чергу, збільшить ринок аудиторських послуг, а 
також дозволить ввести додаткові положення, які б більш чітко унормували 
взаємовідносини аудитора та клієнта. 

Аудит в Україні потребує широкої реклами, насамперед, серед потенційних 
замовників, з одного боку, та серед громадськості з іншого. Аудиторська спільнота має 
постійно роз’яснювати, що аудит - це не тільки підтвердження звітності, це і 
контрольно 

Отже, аудит в Україні є цілісною, ефективно діючою системою із сучасним 
кадровим, нормативно-правовим, інформаційно-методичним і програмно-
технологічним потенціалом, який повинен ретельно оновлюватися відповідно до змін, 
які відбуваються у суспільстві та спричиняються різними зовнішніми чинниками. 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ-СТАРТАПОВ 

 
Канд. экон. наук, доц. Брянцева Т.А. 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 
 
Одной из ключевых особенностей развития современной экономики является ее 

ориентация на инновационные методы организации и управления, значительная роль в 
реализации которых принадлежит компаниям-стартапам. Стартапы представляют 
собой молодую небольшую компанию, имеющую ограниченные ресурсы и недавно 
начавшую свою деятельность. Другими словами, стартапом можно назвать новый 
финансовый проект, реализуемый с целью быстрого развития и получения прибыли. 

Характерными чертами стартапов являются следующие: 
- инновационный характер деятельности, который предполагает, что 

функционирование данных компаний основано на новых никем до этого не 
реализуемых идеях; 

- высокая степень зависимости от инвестиций. Деятельность данных 
организаций в большей степени обеспечивается за счет инвестиционных ресурсов, так 
как на начальных этапах их развития собственные средства отсутствуют; 

- молодой возраст (20-30 лет) создателей таких компаний; 
- высокая степень риска; 
- целью создания стартапов является получение достаточной прибыли от 

реализации инновационной идеи или от продажи самой компании. 
В настоящее время наибольшее развитие компании-стартапы получили в таких 

сферах деятельности как программирование, торговля, финансы, медицина, 
образование, сфера обслуживания, развлечения и досуг. 

Необходимо отметить, что успех деятельности компаний-стартапов, в 
значительной степени, зависит от следующих факторов:  

- качество бизнес-плана и соответствие характера их деятельности 
специализации объекта; 

- уровень квалификации сотрудников, осуществляющих реализацию проекта; 
- заинтересованность потребителей в продукте компании-стартапа; 
- целесообразность функционирования организации; 
- масштабы компании; 
- инвестиционная привлекательность; 
- конкурентные преимущества. 
Компании-стартапы в своем развитии проходят следующие этапы: 
1 этап - «Посевной». На данном этапе определяется идея и основная цель 

функционирования организации, разрабатываются методы ее реализации и 
осуществляется поиск необходимых финансовых ресурсов; 

41 



2 этап - «Запуск». Получившая достаточный объем финансовых ресурсов 
компания начинает свою деятельность на рынке. Этот этап очень важен для 
организации, так как от успешности его реализации зависит дальнейшее 
функционирование стартапа; 

3 этап – «Рост». В случае успешной реализации предыдущего этапа, 
деятельность компании-стартапа начинает приносить прибыль; 

4 этап - «Расширение» - предполагает завоевание новых рынков сбыта; 
5 этап – «Выход». На данном этапе стартап достигает своего расцвета и 

превращается в стабильный бизнес. Многие стартаперы предпочитают на данном этапе 
продать свой бизнес с целью получения большего дохода. 

Однако, несмотря на перспективность данного направления, в настоящее время 
существует ряд проблем, препятствующих достижению ими максимального эффекта. К 
их числу можно отнести: 

- недостаточный объем финансовых ресурсов; 
- отсутствие законодательной базы в области регулирования данного 

направления; 
- низкий уровень спроса на продукт стартапа; 
- недостаточный уровень осведомленности населения о деятельности компаний-

стартапов; 
- отсутствие собственных оригинальных идей – проекты российских стартаперов 

часто являются аналогами зарубежных; 
- недостаточный уровень квалификации сотрудников; 
- отсутствие среди молодых талантливых ученых и стартаперов настоящих 

предпринимателей, обладающих необходимыми компетенциями для грамотной подачи 
и реализации своего проекта. 

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что компании-стартапы 
представляют собой особую форму развития малого предпринимательства, 
функционирование которых нацелено на реализацию определенных инновационных 
проектов и получение прибыли. Успех деятельности данных экономических субъектов 
заключается во взаимодействии всей совокупности ресурсов (финансовых, 
интеллектуальных, информационных и т.д.), организационных структур и 
государственной поддержки.  

Литература: 1. Брянцева Т. А., Салангина А. А. Роль предпринимательства в 
экономике страны // Белгородский экономический вестник. 2016. №2 (82). С. 69-73.   
2. Российская венчурная компания [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201403_Business_incubators.pdf (дата 
обращения 19.03.2019). 3. Рынок: Бизнес, Коммерция. Экономика: Толковый 
терминологический словарь / Под общ. ред. А.П. Дашкова. – М.: Маркетинг, 2006. 404 с. 
4. Сьюэлл К., Браун П. Клиенты на всю жизнь /пер. с англ. М. Иванова и М. Фербера. – 
7-е изд.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер»; М.: 2018. 232с. 5. Фонд развития 
интернет-инициатив [Электронный ресурс]. URL: 
https://habrahabr.ru/company/friifond/blog/243751/ (дата обращения 19.03.2019).  
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ,  
ЕЕ РОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Студент Бубенникова Е.Н., рук. Малайчук О.А. 

Белорусский национальный технический университет  
 

Двадцать первый век является веком инновационных технологий, развития 
бизнеса и познания себя в полной мере. Помогает в этом абсолютно новый тип 
экономического развития общества, основанный на преимущественном праве 

42 



интеллектуальной собственности – креативная экономика или же креативный тип 
развития общества. 

Формированию, а затем и скорому развитию креативной экономики в начале 
XXI в. послужил бурный рост именно тех отраслей, которые базировались на 
авторском праве. Одним из первых, кто исследовал это явление, а затем и ввел понятие 
«креативной экономики» был Джон Хокинc. Именно он первым выделил 14 отраслей 
экономики, на которые в среднем приходится около 11% ВВП большинства развитых 
стран. Дальнейшее изучение данного явления навело Хокинcа на мысль, что данные 14 
отраслей являются «основным двигателем экономик мира», а также, что «их развитие 
является неотъемлемой частью благополучия регионов» [1]. В данный момент, 
наиболее правильной и верной является классификация креативных отраслей, 
разработанная Всемирной организацией Интеллектуальной Собственности (ВОИС). 

Креативная экономика представляет собой сложный, многогранный комплекс, в 
который входят такие отрасли как искусство, архитектура, разнообразные ремесла, 
музыка и т.д. Креативная экономика основывается на специфическом и абсолютно 
новом подходе, где важнейшим представляется острая необходимость в развитии 
новых технологий, а также ряд новых открытий в деятельности человека. 

На сегодняшний день лидером по развитию и применению креативной 
экономики признана Великобритания, успешно осуществляющая разработку разного 
рода документов через культурное, социальное и экономическое взаимодействие. 

Также стоит отметить, что креативный капитал является одним из важнейших 
активов и играет ключевую роль в формировании инновационной экономики, а также в 
ее развитии как полноценного органа жизнедеятельности общества.  

В современном мире существуют разные виды и способы оценки креативного 
капитала. Однако ни один из всего многообразия видов не может в полной мере и с 
уверенностью осуществить оценку, которая будет являться универсальной для всех 
стран, всех секторов и отраслей, занятых в креативной экономике. Причинами этого 
являются отсутствие согласия между организациями, отраслями и странами, а также 
различные законодательные и правовые базы в отношении авторского права и 
интеллектуальной собственности. Данные причины, а также многие другие проблемы, 
могут решиться при помощи различных договоров и соглашений, объединяющих и 
дающих возможность сделать единую оценку креативности капитала. 

Нельзя не сказать о том, что финансирование данного типа экономики играет 
одну из главных ролей в правильном и устойчивом развитии креативной экономики. 

Также на почве конвенции развивается и международное сотрудничество в 
креативных отраслях, что подразумевает под собой привлечение иностранного 
капитала.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что креативная 
экономика напрямую зависит от творческого продукта и количества финансовых 
инвестиций в поддержку и развитие данного типа экономики. 

Говоря о Республике Беларусь можно отметить, что страна имеет большой 
потенциал, раскрывающийся в устойчивых знаниях, инновациях, а также в 
человеческих ресурсах, имеющих огромный потенциал в сфере креативности.  

Согласно Martin Prosperity Institute (USA), Беларусь заняла 37 место по 
Глобальному индексу креативности – самое высокое место среди стран СНГ. 
Подвергались исследованию такие параметры, как технологии, талант и толерантность. 

Также стоит сказать, что в октябре 2018 года в Беларуси был принят указ, 
расширяющий перечень видов ремесленной деятельности, которые люди имеют право 
осуществлять без государственной регистрации. Ожидается, что это увеличит число 
занятых в креативном бизнесе, в том числе и в небольших городах. Сейчас в Беларуси 
зарегистрировано около 23,5 тысяч ремесленников. 
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Таким образом, креативная экономика – развивающийся и формирующийся 
механизм постиндустриальной экономики, пришедший на смену индустриальному 
типу развития общества. Основой креативной экономики является интеллектуальная 
собственность. В Беларуси креативная экономика еще только зарождается, однако, 
страна имеет хорошие шансы развить данный тип экономики, с учетом имеющихся 
ресурсов и возможностей. 

Литература: 1. Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить идеи в 
деньги. М.: Издательский дом «Классика-ХХІ», 2011 – 256 с. 

 
 

ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Канд.екон. наук, доц. Бутенко О.П., Гончарова А.С. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Розвиток підприємництва є індикатором стану економіки кожної країни. Саме 

представники різного виду бізнесу створюють конкурентоспроможне середовище, 
концентруються на перспективних галузях економіки, стимулюють інноваційну та 
інвестиційну діяльність. Їх діяльність тісно пов’язана з господарським ризиком, що 
примушує підприємців постійно проводити аналіз рентабельності та шукати шляхи 
економії ресурсів. З одного боку, це стимулює підприємців до якісної і продуктивної 
праці, а з іншого, спостерігається концентрація уваги керівників тільки на операційних 
цілях. Такі підприємства застосовують стандартні методики фінансового аналізу, що 
базуються на розрахунку різних коефіцієнтів фінансової стійкості, платоспроможності 
тощо. Але багато підприємств уже накопичили цінний «багаж» інформації про свою 
виробничо-господарську діяльність і використовують оцінку потенціалу. У зв'язку з 
цим постає питання вибору спрощеного інструментарію оцінки потенціалу 
підприємства, який дозволить оперативно визначати внутрішні можливості і слабкості 
господарської одиниці, виявляти приховані резерви з метою підвищення ефективності 
її діяльності і стане економічним обґрунтуванням для можливості розробляти 
стратегічні цілі. 

Багато вчених і науковців розглядають поняття «потенціал підприємства» як 
внутрішню властивість будь-якого об’єкту або його елементу, проявляти себе відносно 
зовнішнього середовища [1]. Тлумаченню цього поняття присвячені роботи таких 
науковців як І. А. Васюкова, В. В. Кузнецова, Т. Мінякової, В. С. Рижикова, 
С. В. Касьянюка, М. Є. Кокотько, А. А. Герасимової, Г. С. Мерзлікіним, Н. С. 
Краснокутська та інших вчених [2,3,4,6]. Аналіз останніх публікацій, присвячених 
проблемам оцінки потенціалу підприємства дозволяє виділити найбільш вдалий підхід, 
запропонований Г. С. Мерзлікіним та Л. С. Шаховською, згідно з яким до предметних 
складових потенціалу підприємства необхідно віднести ринковий потенціал, 
виробничий та фінансовий потенціали [4]. Авторами пропонується проведення експрес-
оцінки виробничого потенціалу (ВПП) метою якого є швидке та просте виявлення 
виробничих можливостей та найбільш ефективного їх використання. ВПП є 
поліструктурною системою, до складу якої входить потенціал землі і природно-
кліматичні умови, потенціал основних фондів, потенціал зворотних фондів, потенціал 
нематеріальних активів, потенціал технологічного персоналу [5]. Експрес – оцінка 
повинна бути спрощеним методом визначення потенціалу підприємства і складися з 
аналізу декількох ключових показників кожної складової ВПП та мати такі етапи: 

1. етап створення системи оцінювання виробничих показників, матеріальних 
показників та кадрових;  

2. проведення етапу, який складається з надання характеристики значенням 
виробничого потенціалу, а саме, із визначення інтервалів значень та присвоєння 
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кожному значенню показника, який потрапив в інтервал, бальної характеристики. 
Найвищий бал повинен відповідати найбільше сприятливому інтервалу, найнижчий бал 
– критичному інтервалу;

3. проведення розрахункового етапу, який складається із виконання таких дій:
− на основі вихідних даних визначаються значення коефіцієнтів за складовими 

ВПП з метою присвоєння відповідних балів; 
− підсумовуються бали за складовими ВПП; 
− визначається характеристика ВПП підприємства в залежності від отриманих 

балів і значимістю складовою ВПП. 
Пропонована авторами методика визначення рівня виробничого потенціалу 

підприємства має низку переваг, серед яких можна виділити такі: 
− придатність методики для використання її як на середніх і великих виробничих 

підприємствах, так і при комплексному використанні на рівні галузі й регіону; 
− структурованість, яка дозволяє чітко виділити і сформулювати проблеми в 

управлінні виробничим потенціалом, що підлягають вирішенню; 
− доступність розуміння результатів усім персоналом підприємства; 
− швидкість і простота. Якщо на підприємстві виконали ВПП вперше, то 

повторювати його буде вже не складно. 
Скорочену кількість показників для виконання оцінювання можна 

використовувати і для визначення інших видів потенціалу підприємства. Необхідно 
зауважити, що проводячи вибір необхідних методів для виконання процесу оцінки 
потенціалу підприємства потрібно уявляти переваги і недоліки, які несе в собі кожна з 
концепцій, у багатьох випадках, необхідно застосовувати різні методи оцінки 
потенціалу підприємства, що дозволить одержати більш достовірний результат. Усі 
складові елементи внутрішнього середовища організації знаходяться у тісному 
взаємозв’язку і після детального аналізу дають змогу підвищити управлінський 
потенціал підприємства та досягти цілей організації. А також, саме вони є сукупністю 
наявних чи прихованих можливостей якісного розвитку підприємства. Виконання 
оцінки аналізу потенціалу, на думку авторів, є необхідним інструментом для 
керівництва у прийнятті економічно-обґрунтованого рішення подальшого розвитку 
підприємства і надає можливість підприємству обирати різний спектр цілей, не 
зупиняючись лише на операційних.  

Література: 1. Бачевський Б. Є., Заблодська І. В., Решетняк О. О. Потенціал і 
розвиток підприємства: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с. 
2. Кузнецов В. В. Организационный потенциал предприятия : учебное пособие /
В. В. Кузнєцов, Л. М. Арутюнова, Т. Е. Минякова; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2007. – 105 с. 3. Добикіна О. К. Потенціал підприємства: формування та оцінка: 
Навчальний посібник / О. К. Добикіна, В. С. Рижиков, С. В. Касьянюк, М. Є.Кокотько, 
Т. Д. Костенко, А. А. Герасимова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. 
4. Мерзлікін Г. С. Оцінка економічної спроможності підприємства / Г. С. Мерзлікін,
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Cт. гр. ЭП – 31 Ветрова В.В. 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Благой В.В., 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 
 

Современное предпринимательство - важнейший элемент рыночной экономики, 
оно во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового 
национального продукта, способствует поддержанию конкуренции, формирует новый 
социальный слой общества. Высокий уровень развития предпринимательства 
выступает необходимым условием современной модели рыночного хозяйства, т.к. 
включает в себя многие функции: непосредственно производство, приватизацию 
имущества, менеджмент, маркетинг и многие другие виды деятельности, связанные с 
творчеством, инновациями и риском. 

В настоящее время ученые самых разных профессиональных направлений 
уделяют серьезное внимание развитию теории современного предпринимательства и 
его роли в экономическом развитии страны. Хозяйственная деятельность предприятия 
любой формы собственности, действующего в рыночных условиях, должна быть, 
прежде всего, экономически эффективной в целях обеспечения доходов и вложения 
средств, сохранения самостоятельности и развития предприятия. 

Анализируя различные точки зрения отечественных и западных ученых по 
вопросу предпринимательства, можно сделать вывод, что предпринимательская 
деятельность - это реализация особых способностей индивида, выражающаяся в 
рациональном соединении факторов производства и инновационного рискового 
подхода. 

В условиях рыночной экономики функционирование предприятий различных 
организационно-правовых форм хозяйствования, оптимизация их развития и 
совершенствования приобретают особую актуальность.  

Проблемы современного предпринимательства: 
1) Несовершенство законодательства. Нестабильность законодательной базы - 

происходит постоянное изменение правил деятельности малых предприятий. 
Предпринимателям приходится постоянно самостоятельно отслеживать все изменения 
и накапливать всю информацию о действующей в любой момент времени редакции 
законов; 

2) Несовершенство налоговой системы. Уровень действующих ставок налогов 
превышает все разумные пределы, а перечень налоговых льгот для МП ограничен. 

3) Несовершенство финансово-кредитной системы. Денежные средства должны 
направляться на возмездной и безвозмездной основе для финансирования и 
кредитования отдельных проектов и программ МП. 

4) Безопасность деятельности предприятия. Развитие рынка  характеризуется 
целым рядом источников потенциальных угроз предприятиям и отсутствием 
практических возможностей противодействия им на основе законодательства: 

- невыполнение потребителями продукции предприятия условий договора в 
части ее оплаты; 

- невыполнение своих обязательств поставщиками; 
- утечка информации из коммерческих банков. 
5) Отсутствие систем государственной и общественной поддержки малого 

бизнеса. Полностью устранить действие негативных факторов только с помощью мер 
государственной поддержки малого предпринимательства на краевом уровне, 
очевидно, невозможно, поскольку они во многом являются следствием системного 
кризиса всей экономики. Однако возможно существенно ограничить или хотя бы 
сгладить многие из них, что является необходимым условием развития малого бизнеса. 
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Пути решения проблем современного предпринимательства: 
Очевидно, что всесторонняя поддержка производства и предприятий-

производителей является самой важной задачей местных властей.  
К видам и формам поддержки предприятий-производителей относят: 
1) Организационную помощь в скором и эффективном решении всех вопросов, 

поднимаемых предприятиями-производителями во властных структурах, создание 
равных и справедливых условий их конкуренции за пользование государственными 
(муниципальными) ресурсами. 

2) Экономическую поддержку предприятий-производителей, которая включает в 
себя: поддержку существующих производств, а именно: налоговые освобождения 
(также освобождения по сборам и платежам), исключительная форма поддержки, 
которая может предоставляться в том случае, если указанная сумма будет направлена 
на финансирование конкретных социально значимых объектов (программ); налоговые 
льготы. При этом скидки должны устанавливаться по таким налогам как НДС, налог на 
прибыль, налог на имущество, налог на содержание жилого фонда; налоговый кредит 
который должен предоставляться предприятиям, в виде закупки нового оборудования, 
расширение производства, запуск нового производства. 

В настоящее время предпринимательство достаточно широко развито, и 
занимает огромную часть в современной экономике.  

Тем не менее, эта сфера со временем будет только продолжать расти, и вместе с 
этим будут расти проблемы и различные аварии чрезвычайного характера, 
произошедшие на предприятиях. Это может быть связано с неправильной организацией 
техники безопасности или с какими-либо другими проблемами, которые могут 
возникнуть. В результате возникает опасность не только для здоровья, но и для жизни 
людей, работающих на них. В таких случаях требуется помощь специалистов по 
предотвращению ЧС, спасателей, которые смогут оказать помощь по предотвращению 
либо по ликвидации уже случившейся аварии. 

 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА: КРЕАТИВНІ 

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Канд. экон. наук, доц. Гелеверя Є. М., ст. гр. ЕП-31 Бородай О. В.  
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 
Основними економічними цілями підприємництва в ринкових умовах є 

забезпечення виживання і розвитку, підвищення ефективності виробництва, 
максимізація прибутку, завоювання нових ринків і задоволення потреб ринку. Разом з 
тим зростає вплив фактора господарського ризику. Проведення інноваційних 
перетворень і розвиток конкурентоспроможного потенціалу підприємства повинні 
здійснюватися на основі впровадження новітніх технологій, підвищення рівня 
професійної підготовки персоналу, знання і навичок стратегічного управління, 
маркетингу, економіки, розвитку організаційної культури. Все це викликає гостру 
необхідність формування нової конкурентоспроможної концепції, яка забезпечить 
виживання і стійке положення підприємств в ринкових відносинах. 

Вагомий внесок у дослідження проблем конкурентоспроможності внесли такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені, як М.Є. Портер [5], Р. Фатхутдінов [6], Дж. Робінсон [7], 
Данилишин Б. [8], А. Юданов [9], Пасічник В. [10]. 

Питання конкуренції і конкурентоспроможності перебувають у центрі уваги 
дослідників протягом усієї історії розвитку економічних відносин. На сьогоднішній 
день існує багато визначень поняття «конкурентоспроможність підприємства». 
Конкуренція – це процес суперництва суб'єктів з приводу реалізації ними своїх 
конкурентних переваг, на конкретному ринку, в конкретний час, для здобуття перемоги 
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або досягнення інших цілей в рамках законодавства або в природних умовах. З поняття 
конкуренції випливає і поняття конкурентоспроможності. Отже, 
конкурентоспроможність підприємства – це здатність організації протистояти на ринку 
іншим виробникам і постачальникам аналогічної продукції як по ступеню задоволення 
своїми товарами чи послугами конкретної суспільної потреби, так і по ефективності 
виробничої діяльності.  

Конкурентоспроможність базується на якості, швидкості прийняття рішень, 
технічних перевагах, обслуговуванні та диференціації продукту. Головною 
детермінантою конкурентоспроможності, якщо йде мова про національний сектор або 
рівні підприємства, є підвищення загальної продуктивності. Змінюється природа 
виробництва та його організації, вимагає нових концепцій продуктивності. 

Конкурентоспроможність – це реальна і потенційна здатність підприємства з 
урахуванням наявних у нього для цього можливостей проектувати, виготовляти і 
реалізовувати в конкретних умовах товари, які за своїми споживчими і вартісними 
характеристикам в комплексі більш привабливі для споживачів, ніж товари 
конкурентів. 

Основними напрямами підвищення конкурентоспроможності підприємства є 
отримання достовірної інформації про його переваги та недоліки серед конкурентів для 
прийняття рішення, з однієї сторони, керівництвом підприємства про корегування 
концепції конкурентоспроможності підприємства і зміни стратегії в цьому напрямку 
діяльності, а з іншої, зовнішніми зацікавленими сторонами про реалізацію конкретних 
планів по відношенню до даного підприємства (придбання, інвестування, підписання 
контрактів та інше). З самого зародження фірма набуває статусу 
конкурентоспроможної. Вона виходить на ринок, набуває економічної самостійності у 
вигляді ведення виробничо-господарської діяльності, визначає як і яку продукцію 
виробляти, якими ресурсами користуватися, кому збувати результат праці та ін.  

Конкурентоспроможність товару відображає його здатність більш повно 
відповідати запитам покупців порівняно з аналогічними товарами, представленими на 
ринку. Вона визначається конкурентними перевагами: з одного боку, якістю товару, 
його технічним рівнем, споживчими властивостями, з іншого боку цінами, 
встановленими продавцями товарів.  

 У ринковій економіці стає ясно, що підвищення конкурентоспроможності 
підприємства зокрема і національної економіки в цілому є необхідною умовою для 
країни. Розробка концепції комплексного підходу підвищення 
конкурентоспроможності підприємства – завдання не легке. Її рішення не може бути 
однаковим навіть для двох дуже схожих підприємств, що працюють на одному ринку і 
ставлять перед собою ідентичні цілі. Тому в залежності від впливу зовнішнього 
середовища, внутрішніх факторів, індивідуальних особливостей підприємства шляхи 
підвищення конкурентоспроможності можуть включати в себе різні елементи: 
організаційно-управлінські, технологічні, маркетингові, фінансові, інвестиційні. 
Конкурентоспроможність базується на якості, швидкості прийняття рішень, технічному 
перевагу, обслуговуванні і диференціації продукту. На підвищення 
конкурентоспроможності підприємства величезний вплив надає сам ринок, в якому 
функціонує підприємство, і його особливості. Конкурентоспроможність фірми на 
окремому ринку визначається, як здатність задовольняти потреби покупців краще, ніж 
конкуренти [1]. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства досягається шляхом 
орієнтації підприємства на споживача, поліпшення якості продукції, впровадження 
інноваційної політики.  

Існують загальні методи підвищення конкурентоспроможності підприємства, 
проте шляхи підвищення конкурентоспроможності конкретної фірми повинні 
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розглядатися виходячи з сфери її діяльності, виду підприємства, організаційної 
структури та інших чинників. 

Основними факторами, які визначають конкурентоспроможність підприємства, 
є: стратегія фірми, наявність матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, 
інноваційний потенціал, частка ринку, ефективність менеджменту, випуск 
конкурентоспроможної продукції. 

Для того щоб запропонувати шляхи підвищення конкурентоспроможності 
підприємства необхідно добре уявляти зовнішнє середовище, в якій працює 
підприємство, її чинники та мати чітке уявлення про внутрішнє середовище 
підприємства.  

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно звертати 
увагу на обдумане, зважене і кваліфіковане правління виробництвом з урахуванням 
специфічних умов перехідного періоду, а також на розробку і реалізацію зовнішньої і 
внутрішньої конкурентоспроможної політики підприємств. 

На наш погляд, можна виділити наступні фактори підвищення 
конкурентоспроможності підприємства: 

1) Впровадження інноваційної політики підприємства, яка визначає можливість 
організації конкурувати не тільки на внутрішньому, але і на зовнішніх ринках. Мета 
інноваційної діяльності визначає її спрямованість на створення виробництва нових або 
відсутніх на ринку товарів і послуг. Сучасна інноваційна політика являє собою 
сукупність науково-технічних, виробничих, правлінські, фінансових та інших заходів, 
спрямованих на виробництво і просування нової або поліпшеної продукції на ринок 
збуту. Інновація - це не просто нововведення, це учасний техніко-економічний процес, 
який, завдяки використанню нових ідей і винаходів, приводить до створення кращих за 
своїми якостями виробів, технологій, що допомагає фірмі зайняти певну конкурентну 
позицію на ринку. Основний сенс інновації - це поліпшення продукції, способів її 
розподілу і виробництва. В основі інновацій лежать якісно нові ідеї та технології. 

2) Наявність кваліфікованих трудових ресурсів. Трудові ресурси є одним з 
найважливіших складових діяльності підприємства і найважливішим фактором 
підвищення конкурентоспроможності в економіці. Згідно з сучасним концепціям 
управління люди є одним з найважливіших економічних ресурсів підприємства, що 
впливають на її дохід, конкурентоспроможність і розвиток. На жаль, на сьогоднішній 
день цей фактор є наіслабішою ланкою в діяльності вітчизняних підприємств. Деякі 
вітчизняні фірми, в тому числі великі дбають про поліпшення умов роботи і мотивації 
своїх співробітників. В цьому плані ми на порядок відстаємо від європейських держав, 
Японії, Америки. 

3) Система управління якістю на підприємстві. Сьогодні, коли споживач може 
вибирати з величезної кількості пропонованих товарів і послуг, однією з 
найважливіших детермінант існування і розвитку підприємства на ринку є якість 
пропонованих їм виробів або послуг. 

4) Безперервне вдосконалення реалізованої на внутрішньому ринку продукції 
національних виробників і розширення їх діяльності на міжнародному ринку. Сюди 
можна віднести: забезпечення пріоритетності продукції, зміна якості товару і його 
технічних параметрів з метою задоволення потреб і конкретних запитів споживача, 
визначення переваг товару в порівнянні з замінниками, визначення недоліків товарів-
аналогів. 

5) Стратегія лідирування на основі зниження витрат цін 
Низька собівартість продукції є основою для відповідного (нижчого за середній 

рівень) рівня цін. Ідеться про відносно низьку собівартість порівняно з конкурентами і 
означає орієнтацію на завоювання більшої частки ринку, тобто наступальну стратегію. 

Ця стратегія базується на оптимізації всіх частин виробничоуправлінської 
системи: виробничих потужностей, які використовують технологічні переваги 
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великомасштабного виробництва, рівня витрат на сировину, матеріали, енергоносії; 
продуктивності праці, структури систем розподілу тощо, тобто орієнтуванні на високий 
рівень показників ефективності виробництва. З іншого боку, це стратегія повинна 
знижувати інші показники конкурентоспроможності: якості виготовлення окремих 
деталей, швидкій доставці продукції покупцям і відповідному рівню сервісу, надійності 
та технічній взаємодоповненості до раніше виготовлених частин тощо. 

Також на підвищення конкурентоспроможності підприємства величезний вплив 
здійснює ринкове середовище, у якому функціонує підприємство. До таких 
особливостей можна віднести: глобалізацію ринку і наявність всесвітньої 
інформаційної мережі (networked economy – глобальне електронне середовище) [11]. 
Глобалізація – це загальна світова взаємозалежність країн, підприємств і людей у 
рамках відкритої системи фінансово-економічних, суспільно-політичних і культурних 
зв’язків на основі сучасних комунікацій та інформаційних технологій. Глобальне 
електронне середовище – інформаційна мережа, що утворює систему комунікацій, яку 
не здатний створити ринок [12]. Істотними факторами глобалізації стали всесвітньо 
доступні засоби інформації – радіо, телебачення, преса та Інтернет. Глобальне 
Інтернет-середовище сприяє швидкому проникненню компаній у глобальний ринок. 
Останнім часом глобалізації сприяє наявність і розвиток всесвітньої інформаційної 
мережі. Підвищення конкурентоспроможності підприємства досягається шляхом 
орієнтації підприємства на споживача, поліпшення якості продукції, впровадження 
інноваційної політики, більш якісного використання ресурсів, у тому числі людських, 
поліпшення умов роботи та ряду інших факторів.  
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/ І. З. Должанській, Т. О. Загорна. - Київ: Центр навч. Літератури, 2006. - 384с.  
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ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ РЕКЛАМНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Канд. экон. наук, доц. Гелеверя Є. М., ст. гр. ЕП-41 Король А. О. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 
Величезну роль у збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку грає реклама. 

Реклама продукції і діяльності підприємства – це найважливіша складова частина 
комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача. 

При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкої 
безперебійної реалізації виробленої продукції. Але для того, щоб реклама працювала, 
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потрібно розробити стратегію рекламної кампанії. Велика частина власників і керуючих 
підприємств схильні використовувати одиничні рекламні акції. Нерідко вони 
прибігають до них у крайніх випадках як до «швидкої допомоги» і чекають негайних 
позитивних результатів. Такий «кавалерійський» підхід важко назвати рекламою в 
сучасному змісті слова, і він навряд чи може принести очікувані "плоди" у виді 
збільшення збуту чи продукції послуг. 

Іншим підходом служить розробка стратегій рекламної кампанії. Цей підхід 
дозволяє уникнути помилок при проведенні реклами. Він дозволяє мінімізувати ризики 
зв'язані з непорозумінням споживача, він дозволяє підвищити ефективність реклами. 
Тобто розробка стратегії рекламної кампанії дає фірмі успішно справлятися зі своїми 
проблемами збуту, навіть дозволяє успішніше конкурувати з іншими фірмами. Якщо 
фірма розробляє стратегію рекламної кампанії, вона уникає багатьох помилок при її 
проведенні і робить таку рекламу, що спрямована на споживача більш точно, чим 
необдумані і безглузді рекламні акції, що часом просто шкодять фірмі, наприклад 
знижуючи її імідж. 

Закордонний досвід давно вже показав наскільки великий значення розробки 
рекламної компанії, як одного з засобу стимулювання продажів і створення іміджу 
фірми. Основне джерело розробки стратегії рекламної кампанії – загальна програма 
маркетингу. Виходячи з цього і формуються мети рекламної кампанії. Тобто яким 
шляхом сплановані всі заходи щодо стимулювання збуту, які мети перед собою ставить 
фірма в області споживача (його нестатків, запитів, потреб), так і повинна діяти 
рекламна кампанія. Адже якщо допустимо ціль маркетингу – збільшити обсяг продажів, 
те ціль рекламної кампанії повинна бути – змусити споживача купувати товар, тобто 
впливати на нього так щоб він більше купував. А якщо ціль рекламної кампанії буде 
закріпити образ фірми в очах споживача, те така нестиковка цілей приведе до не 
досягнення в остаточному підсумку загальної мети організації, тому що мети 
маркетингу прямо виходять із загальної мети організації. 

Тому рекламна кампанія – це комплекс рекламних заходів, об'єднаних метою 
(цілями), для реалізації маркетингової стратегії рекламодавця шляхом спонукання 
заданого кола споживачів до дії за допомогою рекламних звертань. 

У наші дні концепція реклами і концепція маркетингу полягає в тому самому, у 
центрі, що в маркетинговій діяльності, що в рекламній коштує споживач. 

Виробник, перш ніж почати випуск продукції досліджує споживача, а потім 
використовує отримані зведення у визначенні цілей маркетингу і реклами. 

Ціль реклами, як правило, зводиться до того, щоб переконати потенційних 
покупців у корисності товару і привести до думки про необхідність купити його. 

Фірма повинна чітко представляти мету реклами, тобто навіщо буде проведена 
рекламна кампанія. Ціль може полягати у формуванні імені, престижу фірми, для того, 
щоб згодом зайняти міцне положення на ринку. Метою може бути просто збут товару. 
Іншими словами цілі можуть бути економічними і неекономічними, чи реклама може 
носити чисто економічний або неекономічний характер. Розраховувати на високу 
ефективність реклами з економічними цілями не завжди можливо, тому що практично 
завжди подібна реклама припускає придбання товару споживачем майже «миттєво». У 
принципі реклама неекономічного характеру домагається теж економічних цілей. Інша 
справа, що вона це робить не прямо, а опосередковано. 

Те, який характер буде носити реклама фірми чи підприємства, залежить від 
багато чого: від її стратегії, від розміру самої фірми чи підприємства, також від 
бюджету (бюджет фірми може не дозволити витрачати засоби на рекламу, що створює 
фірмі ім'я і престиж, у цьому випадку фірма буде робити рекламу економічного 
характеру); від цілей на ринку взагалі; від конкретної сформованої рекламної ситуації; 
від поводження конкурентів; від займаного на ринку положення. 

 

51 



Література: 1. Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми. - К.: А.С.К., 1998. – 112 
с. 2. Денисон Д., Тоби Л. Учебник по рекламе. – Минск: СЛК, 1996. – 320 с.  
3. Королько В.Г. Паблік рилейшнз: наукові основи, методика, практика. – К.: Скарби, 2001. 
– 399 с. 4. Маркетинг: основи теорії і практики / Вачевський М.В., Вачевський О.М., 
Стасишин Б.О. та ін. – Львів: Каменяр, 1999. – 223 с. 5. Норіцина Н.І. Маркетингова 
політика комунікацій: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120 с. 6. Примак Т.О. 
Маркетингові комунікації. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 300 с. 7. Примак Т.О. 
Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. – К.: Експерт, 2001. – 387 с.  

 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
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Канд. экон. наук, доц. Гелеверя Є. М., ст. гр. ЕП-41 Тарабан Л. В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  
 

У Харківський області є 1685 сільських населених пунктів, в яких проживає 
близько 20% населення області. Зниження бюджетних асигнувань і відсутність власних 
засобів у сільських товаровиробників призводять до згортання комунальної сфери на 
селі та негативних необоротних соціальних наслідків: зниження чисельності сільських 
жителів як за рахунок збільшення смертності та скорочення народжуваності, так і 
інтенсивної міграції в місто та за кордон. 

В економічних публікаціях останніх років, присвячених розвитку соціальної 
сфери, знайшли вiдображення проблеми сформованих тут економічних відносин, 
закономірності, методи управління проектами й прийоми вирішення соціальних задач. 
Цим питанням присвяченi монографічнi дослідження і статтi Г.А. Агужена,  
Б.І. Адамова, В.С. Асанова, А.І. Безлюдова, Г.А. Крамаренка, І.Н. Осипенка,  
В.П. Полуянова, В.В. Рибалки. Питанням перебудови господарського механізму, 
переходу на нові умови господарювання присвячені роботи Л.І. Абалкіна, О.І. Амоши, 
А.І. Ємельянова, О.В. Козлової, І.І. Лукінова та ін. Питання економічного районування, 
регіонального розвитку і керування розглядаються в дослідженнях і статтях  
В.Н. Амітана, Л.М. Зайцевої, В.К. Мамутова, М.Д. Прокопенка, З.Д. Силаєва,  
В.К. Симоненка, В.В. Фінагіна, М.Г. Чумаченка. 

Реформування житлово-комунального господарства в сільській місцевості 
необхідно тісно пов'язувати з розвитком підприємств і організацій сільських 
товаровиробників незалежно від форм власності, якi на пайових засадах повинні брати 
участь у фінансуванні, розширенні комунальних об'єктів. Нові умови господарювання 
потребують розробки нового організаційно-економічного механізму, що поновив би 
форми й методи управління даною регіональною системою. Отже, нами розвинуто 
теоретичні положення, розроблено методичні підходи й практичні рекомендації, 
спрямовані на удосконалення організаційно-економічного механізму управління 
проектами розвитку комунальної служби в сільській місцевості. 

Проведений аналіз економічної сутності, особливостей забезпечення 
функціонування галузей соціальної сфери, динаміки їхнього складу і структури, 
чинного законодавства, що регламентує форми власності, управлiння діяльністю, 
фінансування комунального господарства, в тому числі в сільській місцевості, дозволив 
установити наступне. Уточнено поняття комунального підприємства, під яким 
пропонується розуміти підприємство, яке знаходиться в повній чи переважній власності 
територіального співтовариства і виконує в його інтересах такі види діяльності: 
надання послуг, тепло-, водопостачання, водовідведення, благоустрій і т.д. 
Обгрунтовано необхідність у понятті комунального підприємства виділяти 
територіальний і галузевий аспекти. 
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Територіальний аспект передбачає, що комунальне підприємство є елементом 
єдиної регіональної системи. При цьому передбачає¬ться діалектичний взаємозв'язок 
усіх елементів, що складають регіональну інфраструктуру. Такий підхід дозволяє 
реалізувати принцип комплексності розвитку комунального господарства в межах 
відповідної регіональної системи; передбачає збалансованість двох великих 
взаємообумовлених секторів господарського комплексу: матеріального виробництва і 
соціальної сфери, в тому числі житлово-комунального господарства. Галузева 
організація житлово-комунального комплексу є частиною організації всього суспільного 
виробництва. 

У сучасних умовах докорінно змінюється підхід до соціального розвитку села. 
Пропонується розглядати сільський регіон як територіальне утворення, матеріальною 
основою якого є відносини щодо виробництва сільськогосподарської продукції та 
надання матеріальних послуг. Рівень розвитку соціальної інфраструктури в сільському 
регіоні нижче, ніж у міському. У соціальній політиці України повинен реалізовуватися 
принцип пріоритетності розвитку соціальної інфраструктури села. На етапі 
економічних перетворень соціальна сфера сільського регіону переважно фінансується 
за рахунок коштів держбюджету, розмір яких повинен забезпечувати не тільки 
підтримку, але і розвиток галузі. Перехід України до ринку вимагає подальшого 
розвитку енергоефективних технологій і ресурсозбереження. Новий господарський 
механізм у галузях соціальної сфери передбачає сполучення бюджетного фінансування 
з розвитком платних послуг.  

Вимагають вирішення проблеми, пов'язані з розвитком комунальної служби в 
сільських поселеннях. Існуючий сьогодні організаційно-економічний механізм 
господарювання в житлово-комунальному комплексі, зазнавши за останні роки значних 
змін, ще зберігає багато чого з того, що було властиве йому при планово-
централізованому управлінні, тому стримує розвиток платних послуг. Перебудова 
діючого господарського механізму має бути спрямована насамперед на те, щоб 
створити всі умови для інтенсифікації платних послуг і зростання соціально-
економічної ефективності обслуговування населення, застосування досягнень сучасного 
науково-технічного прогресу. Це великою мірою визначає необхідність поетапної 
перебудови організаційно-економічного механізму, спрямованого на переорієнтацію 
діяльності в житлово-комунальній сфері за принципами самофінансування і 
комерційного розрахунку.  

Література: 1. Моделирование социально-экономических систем: теория и 
практика: Монография / О.І. Черняк, В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова, Н.А. Кизим, 
К.Л. Юрченко / Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима  – Харьков.: 
ИД «ИНЖЭК», 2012. – 592 с. 2. Глобальное экономическое развитие: тенденции, 
асимметрии, регулирование: монография [Д.Лукьяненко, А.Колот, Я.Столярчук и др.]: 
под. науч. ред. профессоров Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 
2013. – 466 с. 3. Організація забезпечення створення фінансових кластерів 
транскордонного співробітництва / наук. ред та кер. автор. кол. проф. Н. М. Внукова. – 
Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. – 104 с. 4. Гелеверя Є. М. 
Економіко-правове забезпечення формування накопичувальних фондів об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків // Бізнес Інформ. – 2015. – №9. – C. 229–233. 
5. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник. - К.: Центр учбової літератури, 
2009. - 728 с. 6. Бальцерович Л. 800 дней: краткая история великих перемен 1989-1991 / 
Лешек Бальцерович; записал Ежи Бачинский; в сотрудничестве с Ежи Козьминским.- 
Харьков: Золотые страницы, 2014.- 204 с. 7. Бабаєв В. М. Управління міським 
господарством: теоретичні та прикладні аспекти / В. М. Бабаєв / Національна 
академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний 
ін-т. – Х.: Видавництво ХарРІ НАДУ, 2004. – 204 с. 
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УСПІШНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Канд. екон. наук, доц. Гриценко Н.В. 
Український державний університет залізничного транспорту  

 
Існує велика кількість принципів і методів управління персоналом, проте рідко 

хто використовує на практиці суміщені види, які необхідно застосовувати саме в 
певний момент. Особливо це стосується державних організацій і підприємств, хоча і 
приватні теж рідко застосовують. Така ситуація призводить до плинності кадрів і 
надалі навіть розвиток безробіття. 

Молоді фахівці дуже амбітні і ранимі, їм хочеться всього і відразу, а чекає їх 
сувора реальність, де невисокі зарплати і самостійне навчання і пристосування до 
роботи. Професіонали теж розчаровані, частково їх не влаштовує заробітна плата і 
«глухий кут розвитку» кар'єрного зростання, здавалося б, він і може і хоче, але 
керівництву немає сенсу дозволяти і заохочувати зростання, так як немає можливості 
підвищувати заробітну плату. 

Безумовно, ці питання необхідно вирішувати на рівні держави і не завжди вони 
вирішуються керівником підприємства, проте все ж є елементи які можна коригувати, 
починаючи з нижчих рівнів. Тому що, сенс професійного управління персоналом полягає 
в тому, щоб досягти спільної мети підприємства, шляхом використання праці, досвіду, 
таланту працівників, безпосередньо якими керують. Завдання керівництва зробити 
акцент на вкладі персоналу, задоволеного роботою в досягнення цілей підприємства, 
таких, як лояльність споживачів, економія витрат і рентабельність. На зміну 
суперечливим відносин між роботодавцями та найманими працівниками, при яких в 
робочій обстановці організації домінувала жорстка регламентація процедур взаємодії з 
працівниками, прийшла атмосфера співпраці, яка має свої особливості. Сучасні аспекти 
співпраці керівництва і персоналу на підприємстві надано на рисунку 1 [1]. 

 
 

 
 
Рисунок 1 – Сучасні аспекти співпраці керівництва і персоналу на підприємстві 

 

Виходячи з цього випливає, що в процесі управління необхідно розділяти 
управління персоналом і людськими ресурсами. 
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За змістом поняття «Людські ресурси» тісно пов'язане і співвідноситься з такими 
поняттями, як «кадровий потенціал», «трудовий потенціал», «інтелектуальний 
потенціал», перевершуючи за обсягом кожне з них, узята окремо. 

Розглянемо основні відмінні риси понять «управління персоналом» і 
«управління людськими ресурсами». 

До управління персоналом відноситься: 
- реактивна, допоміжна роль; 
- акцент на виконання процедур; 
- спеціальний департамент; 
- зосередження на потребах і правах персоналу; 
- персонал розглядається як витрати, які необхідно контролювати; 
- конфліктні ситуації регулюються на рівні топ-менеджера; 
- узгодження оплати і умов праці відбувається в ході колективних переговорів; 
- оплата праці визначається в залежності від внутрішніх чинників організації; 
- допоміжна функція для інших департаментів; 
- сприяння змінам; 
- постановка комерційних цілей в світлі наслідків для персоналу; 
- негнучкий підхід до розвитку персоналу. 
До управління людськими ресурсами відносяться такі особливості як[2,3]: 
Проактивний, інноваційна роль 
- акцент на стратегію; 
- діяльність всього менеджменту; 
- зосередження на вимогах до персоналу в світлі цілей бізнесу; 
- персонал розглядається як інвестиції, які необхідно розвивати; 
- конфлікти регулюються лідерами робочих груп; 
- планування людських ресурсів і умов зайнятості відбувається на рівні 

керівництва; 
- встановлюється конкурентна оплата праці та умови зайнятості для того, щоб 

випереджати конкурентів; 
- внесок в додаткову вартість бізнесу; 
- стимулювання змін; 
- повна прихильність цілям бізнесу; 
- гнучкий підхід до розвитку персоналу. 
Аналіз змісту вакансій в даній категорії - керівник менеджер консультант 

фахівець - свідчить, що принципової різниці між фахівцями з «персоналу» і 
«людськими ресурсами» не проводиться. 

Отже, аналізуючи викладені особливості, можна узагальнити підходи до 
управління персоналом, виділивши два полюси ролі людини в суспільному 
виробництві: 

- людина як ресурс виробничої системи (трудової, людської, людської) - 
важливий елемент процесу виробництва і управління; 

- людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами - 
головний суб'єкт управління. 

Звичайно ж, управління персоналом, за своєю суттю, як було, так і залишається 
специфічною функцією управлінської діяльності, головним об'єктом якої є людина, що 
входить в певні соціальні групи. Однак, не можна забувати, що з інтегрованими 
змінами, змінюється і людина, до управління якого необхідно підходити в іншому 
форматі. Безумовно, ази управління персоналом були і залишаються сформованими на 
принципах і методах адміністративного управління. Однак, необхідно враховувати і 
впроваджувати в процес управління концепції всебічного розвитку особистості і теорії 
людських відносин, що в майбутньому призведе до більш ефективного взаємозв'язку 
між керівництвом і підлеглими, а в слідстві «задовольнить» обидві сторони. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
 

Студенты Дрозд Е.В., Дроздова А.Д., рук. Харитонович С.А. 
Белорусский национальный технический университет  

 
В последнее время среди туристической отрасли широко известно стало 

направление промышленного или производственного туризма. Понятие 
«промышленный туризм» - не новое явление, однако, на сегодняшний день лишь 
несколько промышленно развитых стран оказывают такой вид туризма. Проведение 
таких экскурсий открыло новую возможность для рекламы компаний, которые 
нацелены на продвижение своего продукта.  

Промышленный туризм направлен на подготовку экскурсий и туров на 
действующих предприятиях страны. Посетить промышленный объект могут не только 
туристы, но и предприниматели, руководители, журналисты, даже школьники и 
студенты. Сегодня трудно найти предприятие, которое готово сотрудничать с 
туристической группой регулярно, вне зависимости от цели визита (партнерство, 
туристическая экскурсия). Причины неширокого распространения туризма 
заключаются в: 

− отсутствии опыта и специалистов для проведения таких экскурсий; 
− необоснованной закрытости предприятий; 
− возможности скрыть от конкурентов свои бизнес-идеи, процессы; 
− нехватке специальной инфраструктуры для туристов; 
− опасности предприятия для принятия туристов [1]. 
Организация промышленного туризма подразумевает под собой не только 

продвижение продукции, но и увеличение прибыли как своего предприятия, так и 
гостиниц, ресторанов, туристических фирм. Преимущества промышленного туризма на 
микроуровне заключаются в следующем: увеличении объема производства и объема 
продаж, улучшении качества товаров, развитие внутреннего туризма, создании 
положительного имиджа предприятия и страны в целом. 

В Республике Беларусь за последние годы промышленный туризм набрал 
популярность и стал востребованным туристическим продуктом. В нашей стране на 
данный момент появляются предприятия, которые развивают промышленный туризм, 
но пока их не так много. При всем при этом, у нас достаточное количество 
производств, которые интересны отечественным и зарубежным туристам. Потребители 
(туристы) хотят увидеть своими газами, как производится тот или иной продукт, 
убедиться в его качестве и надежности, так сказать «пощупать товар изнутри». 
Лидерами туристического рынка среди предприятий по предложению экскурсионных 
программ можно назвать: БЕЛАЗ, «Аливария», «Коммунарка», «Слодыч», а также 
Coca-Cola, которая регулярно проводит экскурсии для детей, однако 
первооткрывателем в туристической области стал стеклозавод «Неман». 

Развитие промышленного туризма, как считают специалисты, будет 
положительно влиять на само предприятие и на страну в целом. Во-первых, это 
повысит имидж страны. Во-вторых, это поможет продвинуть произведенную 

56 



продукцию. В-третьих, привлечет иностранных покупателей, тем самым развивая 
туризм. И в конце, откроет перспективы для новых начинаний.  

Имея столько положительных моментов, назревает вопрос – почему же до сих 
пор, предприятия нашей страны не развивают и не выводят на новый уровень 
промышленный туризм? Тут можно выделить множество причин, но самая 
распространенная – это неосведомленность в данном вопросе. Многие предприятия, не 
владея достаточной информацией о промышленном туризме, сразу отказываются от 
данной идеи. Одни боятся проблем и ссылаются на повышенную травмоопасность на 
производстве. Другие соблюдают строгие санитарные нормы и не пускают 
посторонних.  Третьи утверждают, что постоянные потоки туристов будут отвлекать 
работников от их поставленных задач, что может сильно отразиться на качестве 
товаров.   

Все эти проблемы можно решить и доказательством являются многие 
зарубежные предприятия. Примером могут служить такие развитые страны как 
Германия (автомобильные заводы «Volkswagen», «BMW»), Япония (завод «Mazda»), 
Англия (шоколадная фабрика «Cadbury»), которые развивая промышленный туризм, 
получают не только неплохую дополнительную прибыль, но и новых постоянных 
клиентов. Вдобавок развитие такого направления в промышленности благоприятно 
влияет как на экономику, так и на туризм в целом. 

Для широкого распространение промышленного туризма в Беларуси 
необходимо укрепить взаимосвязь между предприятиями, государством и провести ряд 
мероприятий, которые позволят увеличить значимость промышленного туризма. К 
таким мероприятиям можно отнести:  

−  организацию туристических форумов, на которых необходимо провести 
презентацию, посвященную данной проблематике; 

−  создание культурной программы и разработку фестивалей, на которых 
обычный турист (потребитель) сможет узнать о новом направлении в туризме; 

−  развить систему интернет-ресурсов, которые являются хорошей платформой 
для размещения информации о проведении экскурсий на действующие предприятия 
страны.  

В заключении, стоит сказать, что промышленный туризм, стал развиваться 
довольно быстро во всем мире. Для Республики Беларусь это относительно новое 
явление, поскольку отечественные предприятия не готовы сотрудничать из-за выше 
перечисленных причин. Однако наблюдаются сдвиги. В стране начинают активно 
внедрять систему мероприятий по продвижению данного направления. 
Организовываются различные форумы, на которых обсуждаются вопросы касательно 
данной темы. Это позволит увеличить значимость нового вида туризма и разработать 
методику для его выведения на внешний рынок.  

Литература: 1. Гарнов А.П. Актуальность системного формирования 
промышленного туризма / А.П. Гарнов, О.В., Краснобаева // М. - 2012. – C. 60-63. 
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Организация венчурного инвестирования и привлечение инвесторов для 
поддержки инновационных проектов являются приоритетными направлениями для 
многих государств, в том числе и для Республики Беларусь. Расширение такого 
финансирования и привлечение инвесторов способствуют повышению 
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конкурентоспособности экономики страны в целом. Значительное место в этих 
направлениях уделяется интернет-ресурсам, а именно специализированным порталам. 
Использование интернет-ресурсов позволяет обнаружить инновационный проект, 
который обладает достаточным уровнем инвестиционной привлекательности, 
разработать систему выхода стартапов на соответствующий рынок, а также повысить 
умения белорусских предпринимателей в области привлечения инвесторов.  

Электронная инвестиционная интернет-площадка – основа для взаимодействия 
инвесторов и стартапов, которая является хорошим местом для нахождения источника 
капитала для белорусских предпринимателей, так и хорошим вложением для многих 
инвесторов. Такое интернет пространство должно обладать некоторыми требованиями: 

−  принятием во внимание интересов инвесторов, стартаперов; 
−  существованием системы распределения инвестиционных проектов; 
−  использованием подходящих алгоритмов, которые дают возможность 

объективно установить экономическую эффективность проект. 
Электронные инвестиционные интернет-площадки могут предоставить услуги 

по экспертизе и разработке инвестиционных документов для инвестора. В содержание 
услуги, помимо составления и оценки бизнес-планов, касающихся проекта, входит 
составление и оценка экономической формы проекта, оценка рисков. 

Стоит сказать, что интернет-площадка стартапов и инвесторов нуждается в 
постоянной модернизации. Элементы создания такой площадки есть потребность в 
создаваемых товарах и услугах, а также обеспеченность ресурсами, в первую очередь, 
финансовыми.   

Интерес инвесторов в финансовой поддержке интернет-площадок состоит в том, 
что они способны получить эффекты, которые заключаются в проведении мероприятий 
по подбору и доработке проектов, расширении числа инновационных стартапов. 
Необходимо отметить, что принцип инвестирования происходит на добровольной 
основе. Также большую роль играют тренинги, обучение, консультации и другие 
мероприятия, которые является первоначальными источниками дохода от деятельности 
таких площадок [1]. 

Если говорить о белорусских стартапах, то необходимо сказать, что существует 
ряд проблем, с которыми сталкиваются стартаперы: поиск информации, консультанта и 
поиск инвестора, сложность и объем работы процесса венчурного инвестирования, 
существование противоречий с инвесторами относительно стоимости компании. Тем не 
менее создание инвестиционных интернет-площадок помогают найти решение данных 
проблем. 

Республика Беларусь имеет венчурные интернет-площадки, среди них 
выделяют: 

1. «Startup. Network» (startupnetwork.by); 
2. стартап-хаб «Имагуру» (imaguru.by); 
3. Белорусский инновационный фонд (belinfund.by). 
Положительная сторона указанных выше сайтов заключается в организации 

взаимодействия инвесторов и стартапов, наличие всей необходимой информации о 
проведении мероприятий в данной области, присутствие экспертного мнения о 
предложенных проектах. Тем не менее, у таких площадок существуют недоработки и 
угрозы: отсутствие полной информации об инвесторах, рост количества конкурентов 
(других инвестиционных площадок), опасность непривлекательности предложенных 
стартапов, а также организация неэффективной маркетинговой системы. 

Венчурная система в Беларуси находится на раннем этапе внедрения, однако по 
итогам исследования в рамках проекта AID-Venture 46,4% инвесторов заключили по 
пять и более сделок в течении 2014-2016 годов, что говорит об их эффективной 
деятельности. По результатам исследований также получены данные, которые 
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свидетельствуют о том, что отечественные инвесторы делают вклад в более чем 50 
стартапов ежегодно [2].  

Таким образом, для поддержания связи между инвесторами и стартапами в 
Республике Беларусь необходимо внедрить эффективный инновационный механизм, 
который выражен с помощью электронной интернет-площадки. Такой механизм 
приведет к увеличению инвестиций во многие достойные проекты, тем самым окажет 
положительное влияние на сектора экономики страны. 

Литература: 1. Яковлева Е.А. Инвестиционная площадка как инструмент 
повышения инновационной активности предпринимательских структур / Е.А. Яковлева, 
М.В. Драпалюк // Лесотехнический журнал. – 2013. - №2. 2. Стартапы Беларуси. Отчет по 
итогам исследования в рамках проекта AID-VENTURE. – Минск, 2018. – С. 23. 
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Термін «креативна економіка» вперше було введено в економічний лексикон у 
2000 році в журналі «Business Week», а у 2001 році вийшла книга Джона Хоукінса 
«Креативна економіка», в якій автор описав нові економічні системи, де цінність 
визначається не традиційними ресурсами, як наприклад, земля чи капітал, а 
оригінальністю та креативністю. Так, за визначенням Джона Хоукінса, креативна 
економіка – це сукупність людей та бізнесів, які створюють культурні, мистецькі, 
інноваційні продукти та послуги, а також простори, де творці можуть представляти свої 
роботи, обмінюватися ідеями, спільно працювати над проектами. Її основою є 
використання людьми творчої уяви для підвищення цінності тієї чи іншої ідеї. 
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. Креативна економіка – це вже галузь світової 
економіки, що швидко розвивається. Вона динамічна в частині генерування доходів, 
створення робочих місць і розвитку експорту, оскільки менше прив’язана до 
матеріальних ресурсів. За даними ООН на креативну економіку припадає 3,4% 
світового ВВП, частка зайнятих у ній досягла 25% населення світу, а темпи зростання 
вдвічі перевищують темпи зростання сфери послуг і в чотири рази перевищуючи темпи 
зростання сфери промислового виробництва. [1] 

Креативна економіка має також визначення як економіка знань – особливий 
сектор економіки, що базується на інтелектуальній діяльності, основні риси якої 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. [2] 

В контексті вищенаведеного виникає необхідність визначення місця та оцінки 
ефективності впровадження ідей креативної економіки в соціально-економічному 
просторі України. 

Довгострокова стратегія соціально-економічного розвитку України передбачає 
європейський вектор модернізації її економіки. Це припускає рішення ряду ключових 
завдань, пріоритетними з яких є завдання сталого економічного зростання на основі 
процесу модернізації економіки регіонів, а так само зміна вектора економічного 
розвитку країни на інноваційний шлях. Рішення даних завдань дозволить забезпечити 
стале зростання якості і рівня життя населення регіонів України. Ефективне рішення 
цих завдань можливе тільки за допомогою урахування комплексу зовнішніх і 
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внутрішніх факторів і умов, що впливають на економіку регіону. Дана обставина 
зумовлює можливість і необхідність проведення всебічного аналізу потенціалу регіонів 
України, виявлення сприятливих передумов сталого економічного зростання, а так само 
визначення наявних обмежень у їх ефективному соціально-економічному розвитку. [3] 

Діяльність сучасних бізнес-структур, що виробляють кінцевий продукт 
креативної економіки, мають одночасно розглядатися та оцінюватись з точки зору 
ефективності їхньої діяльності на різних рівнях, таких як мегарівень, макрорівень, 
мезорівень, макрорівень, мінірівень, нанорівень. На зазначених рівнях діють свої 
умови, закономірності тощо. Все це потребує впровадження системного підходу як 
методологічного апарату вивчення об'єктів у досягненні обраної мети. Системний 
підхід є основним чинником підвищення якості управлінських рішень, в основі якого 
лежить системний аналіз, як основа, яка дозволяє об'єднати всі необхідні наукові 
знання, методи і дії для вирішення складної проблеми існування суб’єктів 
господарювання в економічному просторі креативної економіки. 

Сучасна діяльність вітчизняних бізнес-структур в економічному просторі 
креативної економіки на практиці відбувається за рахунок управління активами 
інтелектуальної власності у бізнесі. Цей процес здійснюється шляхом послідовного 
виконання таких етапів [4]: 1. Обґрунтування інноваційного підприємництва шляхом 
залучення інтелектуального капіталу на базі накопиченого інтелектуального 
потенціалу. 2. Визначення показників ефективності використання інтелектуальної 
власності. 3. Організація та ведення бухгалтерського обліку об’єктів права 
інтелектуальної власності (ОПІВ) в системі бізнесу. 4. Обґрунтування та здійснення 
комерціалізації ОПІВ як процес відтворення руху інтелектуального капіталу з метою 
отримання прибутку з використанням модельного підходу. 

Виконання цих етапів передбачають високий стан розвитку законодавчого 
середовища та реальні можливості побудови надійного обліково-аналітичного 
забезпечення (ОАЗ) на законодавчому рівні держави і практичному рівні бізнес-
структур. [5] Під ОАЗ системи економічної безпеки суб’єкта господарювання як 
правило розуміють процес збору, підготовки, реєстрації та обробки обліково-
аналітичної інформації та прийняття на її основі управлінських рішень, направлених на 
забезпечення захисту фінансових і економічних інтересів підприємств на всіх рівнях 
від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. ОАЗ формується при тісній взаємодії 
підсистем бухгалтерського обліку й економічного аналізу.  

В умовах креативної економіки у процесі вироблення обліково-аналітичних 
підходів управління активами інтелектуальної власності бізнес-структури мають 
спиратися виключно на нормативно-правове забезпечення країни та у своїй обліковій 
діяльності чітко визначатися шляхом впровадження в ній конкретних елементів 
облікової політики на відповідний обліковий (податковий) період. Така субординація 
надає можливість використання елементів облікової політики як альтернативних 
варіантів виконання обов’язкових норм законодавства в межах запропонованих 
законодавством методів, принципів, правил, процедур і способів бухгалтерського 
обліку. Складові облікової політики, за якими існують альтернативні варіанти, і є її 
елементами. Вибір обраних альтернатив  у своїй обліковій діяльності бізнес-
структурою має бути обов’язково зафіксований в Наказі «Про організацію 
бухгалтерського обліку і облікову політику» [6]. 

Література: 1. Креативна економіка. – Електронний ресурс. – [Режим 
доступу]:https://24tv.ua/ru/kreativna_ekonomika_shho_tse_take_ta_yak_vona_mozhe_vryatuvat
i_ukrayinu_n1024850. 2. Креативная экономика – Електронний ресурс. – [Режим доступу]: 
https://ru.wikipedia.org/wiki. 3.Євсєєва О.О. Стале функціонування регіональної соціально-
економічної системи в умовах євроінтеграції України / О.О. Євсєєва // Європейський 
вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія / 
За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. – Х. : ФОП Панов А. М., 2018. – 316 с. 
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– С. 96–105. 4. Управління активами інтелектуальної власності у бізнесі. – Електронний 
ресурс. – [Режим доступу]: https://www.slideshare.net/Comedianua/ss-50845849.  
5.Євсєєва О.О. Теоретико-практичні підходи до визначення категорії підприємства в 
умовах динамічного розвитку законодавчого середовища обліково-звітної діяльності 
суб’єктів господарювання / О.О. Євсєєва // Ефективність сучасного бізнесу в умовах 
динамічного середовища: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л Калініченко. 
– Х. : ФОП Панов А.М., 2018. – (360 с.). – С. 83–96. 6. Євсєєва О. О. Облікова політика та її 
складові елементи / О. О. Євсєєва // Економічний простір. - 2016. - № 105. - С. 67-77. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_105_9. 
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Найважливішою та найактуальнішою проблемою, що сьогодні стоїть перед 

вітчизняною економічною наукою, є підвищення рівня конкурентоспроможності та 
темпів розвитку вітчизняної економіки. Як показує практика, основну частку прибутку 
до бюджету країни приносять підприємницька діяльність  малого та середнього бізнесу.  

У своїй діяльності бізнес постійно стикається з небезпекою виникнення 
непередбачених втрат очікуваного прибутку, доходу або майна, тобто здійснення 
підприємницької діяльності в будь-якому вигляді пов'язано з ризиком. Існує велика 
кількість класифікацій ризиків в залежності від специфіки діяльності компанії. Це 
комерційні, виробничі, фінансові, економічні, політичні, екологічні, юридичні кадрові 
ризики  та безліч інших. Однак такому виду, як репутаційний ризик, малі та середні 
підприємницькі структури не завжди приділяють належну увагу, хоча ділова репутація, 
є одним з основних компонентом  успіху будь-якої організації.  

Поняття ділова репутація відноситься до особливих нематеріальних активів і 
може бути як позитивною, так і негативною.  Позитивна репутація - це, так зване, добре 
ім'я організації, вона є гарантією стабільності та надійності в ділових відносинах, 
підсилює позиції компанії при виході на нові ринки. Її власники можуть розраховувати 
на високий коефіцієнт довіри по відношенню до себе або перспективу на результативне 
трудове співробітництво з боку партнерів, інвесторів, клієнтів. 

Законодавчого визначення терміну «ділової репутації юридичної особи» немає. 
Комплексний аналіз нормативних актів, судової практики, дозволяє визначити термін 
«ділова репутація» юридичної особи як престиж її фірмового (комерційного) 
найменування, торгівельних марок та інших належних їй нематеріальних активів серед 
кола  споживачів її товару та послуг [1].  

Економічним еквівалентом ділової репутації є гудвіл (від анг goodwill добра 
воля), тобто, прибуток, який можна отримати від нематеріальних активів, коли 
компанія оцінюється набагато вище її власних коштів, просто через те, що вона добре 
пізнавана і користується довірою покупців, більше інших компаній і за це готові 
платити підвищену ціну [2]. 

Комерційний еквівалент ділової репутації – це імідж (від лат. imago – образ, вид) 
і бренд компанії.  

Імідж – це цілеспрямовано сформований образ компанії покликаний надати 
емоційно-психологічний вплив на контактну аудиторію з метою створити позитивне 
враження про себе у клієнтів, партнерів, конкурентів. Сприятливий імідж організації 
дозволяє: 

− створити стале позитивне враження про діяльність організації,  
− завойовувати довіру, управляти вибором, поведінкою партнерів і споживачів; 
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− посилити власні позиції, наділяючи продукт  додатковими соціально-
психологічними значущими властивостями; 

− збільшити ефективність різних заходів щодо просування продукту. 
− отримати доступ до необхідних ресурсів компанії (адміністративних, 

інформаційних, фінансових) і тим самим підвищити привабливість організації в очах 
контактної аудиторії. 

Бренд - це цілісний, унікальний і привабливий образ торгової марки, що володіє 
унікальною цінністю для певної контактної аудиторії. Якщо компанія володіє сильним і 
популярним брендом, то її витрати по виходу на нові ринки або з новим продуктом під 
відомим брендом виявляться досить низькими, і компанія буде достатня 
конкурентоспроможна. Все це призводить до того, що вартісна складова перестає грати 
головну роль, а все більше значення набуває репутація компаній [3].  

Відомо, що сильний бренд не тільки збільшує вартість організації, але і дозволяє 
їй щодня отримувати додаткові економічні вигоди.  Так при інших рівних умовах 
брендований продукт (послуга) можуть продаватися як мінімум на 10% дорожче, ніж у 
конкурентів. 

Розглянемо фактори ділової репутації які можуть привести до зміни коефіцієнта 
репутації [4]. 

1. Історія розвитку: кількість років діяльності на ринку,  види діяльності та 
організаційна структура; система менеджменту якості ( наявність сертифікатів, нагород 
та ін );  відомості про постачання продукції для постачальників (обсяги, якість, 
своєчасність доставк) соціальна політика;  

2. Фінансовий стан: річна виручка; прибуток; використання корпоративних 
активів; довгострокові інвестиції;  вартість бренду. 

3. Корпоративна культура: виконання даних зобов'язань; інформаційна 
прозорість і відкритість; слідування ділової етики; чесна конкуренція. 

4. Якість товарів / послуг: задоволеність споживачів якістю; відповідність 
вимогам і нормам, пред'являються до товарів (послуг). 

5. Ефективність менеджменту: чітке розуміння корпоративної стратегії  і 
проходження їй; перспективи бізнесу; відповідність ступеня складності бізнес-процесів 
завданням компанії; репутація топ-менеджерів, мікроклімат в колективі, знання та 
кваліфікація персоналу. 

6. Ринкові позиці: (частка ринку, присутність на внутрішньому і міжнародному 
ринках, лідерство в галузі, популярність на ринку); 

7. Інновації: дослідження і розробки; впровадження нових технологій; 
здатністьшвидко змінитися у відповідь на вимоги середовища. 

8. Екологічна відповідальність: використання та забруднення води; забруднення 
атмосфери; порушення земель; інше. 

9. Соціальна відповідальність: турбота про персонал; підтримка територій 
присутності; підтримка національних соціальних проектів; дотримання пралюдини; 
соціальні інвестиції. 

Таким чином, з метою мінімізації репутаційних ризиків компаніям необхідно [5]: 
− системно і систематично аналізувати вплив факторів репутаційного ризику на 

діяльність організації;  
− контролювати достовірність фінансової звітності та іншу опубліковану 

інформацію; 
− забезпечувати постійне підвищення кваліфікації персоналу; 
− формувати корпоративну культуру компанії, корпоративну ідеологію, 

внутрішні норми і цінності. 
− дотримуватись і контролювати виконання за законодавства в цілому та 

внутрішніх регламентів компанії. 
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Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 
2017. – № 5(248). 5. Грекова Г.И., Савина Т.С. Деловая репутация компании: 
экономическое содержание и оценка // Вестник НовГУ. Сер. Экономические науки. 
2012. №69. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ  

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Cт. гр. ЕП-21 Клименко І.В.  
Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Благой В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Підприємство як самостійний суб'єкт господарювання виконує ряд функцій, в 
яких втілюються головні принципи його діяльності. Основні функції підприємства такі: 
виробничо-технологічна, економічна, соціальна та зовнішньоекономічна.  

Виробничо-технологічна функція — це забезпечення процесу виробництва 
необхідними трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами, упровадження 
досягнень науково-технічного прогресу, удосконалення організації та управління 
виробництвом. Ця функція показує який максимальний обсяг випуску продукції може 
бути одержаний при витрачених чинниках виробництва.  

Економічна функція полягає у маркетингових дослідженнях ринку товарів і 
послуг з метою найбільш ефективної реалізації виготовленої продукції; здійсненні 
господарських відносин з іншими суб'єктами ринку на основі договорів (контрактів); 
найманні працівників і організації їхньої діяльності; розподілі та використанні 
прибутку; сплати податків; інвестуванні тощо.  

Соціальна функція - це поліпшення умов праці, життя і здоров 'я, гарантії 
обов'язкового медичного страхування всіх працівників підприємства та їх сімей; 
забезпечення підготовки кваліфікованих працівників; надання пільги своїм 
працівникам, які здобувають освіту у навчальних закладах без відриву від виробництва; 
забезпечення визначеної відповідно до закону кількості робочих місць для 
працевлаштування неповнолітніх, інвалідів та інших категорій громадян, які 
потребують соціального захисту. 

Зовнішньоекономічна функція полягає у самостійному здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства відповідно до чинного законодавства. 
Ця функція визначається місцем і роллю даного підприємства у міжнародному поділу 
праці, зокрема, в таких формах його вияву, як предметній, подетальній та технологічній 
спеціалізації, науково-дослідному співробітництві. 

Зовнішньоекономічна функція підприємства реалізується його можливістю 
використовувати кошти в іноземній валюті, відкритті за межами держави своїх 
представництв, філій та виробничих підрозділів. їх утримання здійснюється за кошти 
даного підприємства. В сучасних умовах поглиблення міжнародного поділу праці 
підприємство і стає головною фігурою зовнішньоекономічної діяльності.  
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Зазначені функції реалізуються у взаємозв'язку. Недооцінка будь-яких з них 
може негативно вплинути на загальний стан підприємницької діяльності, її кінцеві 
результати.  

Здійснюючи свої функції, підприємство виконує дуже важливу роль в ринковій 
економіці. Кожне підприємство як суб'єкт підприємництва незалежно від форм 
власності, розмірів, сфер діяльності та інших критеріїв має в результаті своєї 
господарської комерційної діяльності отримувати прибуток (дохід). Для цього воно має 
діяти на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику. 

Такими основними принципами є:  
1. Самоокупність затрат (беззбитковість) і прибутковість. Цей принцип вимагає 

точного обліку й зіставлення витрат і результатів, повного відшкодування собівартості 
продукції, одержання прибутку.  

2. Самофінансування - його суть не тільки у самоокупності витрат, а й у 
закріпленні частини одержаного прибутку за підприємством у його повне 
розпорядження. Джерелом фінансування підприємства є прибуток, амортизаційні 
відрахування, кошти, які одержані від продажу цінних паперів, пайових та інших 
внесків громадян, трудового колективу підприємства. Іншими словами, розвиток 
підприємства повністю забезпечується за рахунок власного капіталу, кредитів банку на 
комерційній договірній основі і за рахунок валютного виторгу.  

3. Матеріальна зацікавленість у кінцевих результатах праці. Цей принцип 
передбачає подолання все ще існуючої "зрівнялівки" в оплаті праці, створення умов для 
заохочення ініціативи, підприємливості, досягнення найкращих кінцевих результатів.  

4. Грошовий контроль за діяльністю підприємства. Кошти підприємств 
перебувають на розрахунковому рахунку в банку за місцем їх реєстрації або в іншому 
банку за його згодою. Банк здійснює всі види розрахунків підприємства, кредитні і 
касові операції. Підприємство застосовує у господарському обігові векселі. Якщо 
підприємство не виконує систематично свої зобов'язання за розрахунками, то може 
бути оголошене банком неплатоспроможним, тобто банкрутом.  

5. Повна економічна відповідальність за кінцеві результати господарювання, 
виконання своїх договірних зобов'язань. Основною формою реалізації цього принципу 
є економічні санкції - вилучення незаконно одержаних доходів, відшкодування збитків, 
штрафи, неустойки, пені, зменшення або позбавлення премій.  

Отже, усі ці принципи комерційної господарської діяльності безпосередньо 
мають забезпечити організаційну основу інтенсивного характеру індивідуального 
відтворення на підприємстві з метою привласнення прибутку. 

 
СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Cт. гр. ЕП-21 Клименко І.В.  
Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Благой В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Головними суб'єктами ринкової економіки є різні підприємства. Вони є 
основною, первинною організаційно-економічною ланкою національного господарства. 
До підприємств належать заводи, фабрики, шахти, електростанції, ферми, банки, 
магазини, університети, інші заклади, які є самостійними суб'єктами господарювання. 
Вони створюються для виробництва потрібних суспільству матеріальних благ та 
різноманітних послуг. Стимулом для створення підприємства як суб'єкта 
підприємницької діяльності є одержання прибутку і використання його для 
задоволення суспільних та особистих потреб. Підприємства є головними 
товаровиробниками, які визначають ділову активність національної економіки. Від 
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ефективності їхньої господарської діяльності залежать темпи економічного зростання і 
добробут населення країни.    

Причини виникнення і функціонування будь-якого підприємства учені 
пов'язують з суспільним поділом праці - спеціалізацією окремих суб'єктів 
господарювання.  

На підприємстві як первинній ланці національної економіки зосереджено певну 
сукупність чинників виробництва: засобів виробництва, фінансових ресурсів, 
працівників та ін. Тут виникають економічні відносини власності як між членами 
підприємства, так і між іншими суб'єктами господарювання. Саме на підприємстві 
здійснюється безпосереднє виробництво потрібних суспільству, споживачам 
(покупцям) товарів або послуг, первинний розподіл знову створеної вартості на 
первинні доходи (доходи підприємців, працівників, держави)  

Окрім того, саме на підприємстві здійснюється поєднання працівників із 
засобами виробництва. Причому характер такого поєднання визначається формою 
власності на засоби виробництва і зумовлює вид підприємства. Кожне підприємство 
вступає в економічні відносини з іншими суб'єктами господарювання (при купівлі 
засобів виробництва, наданні та отриманні послуг, одержанні кредитів та виплаті 
відсотків по них), державою (при виплаті податків та ін.), зарубіжними підприємствами 
(при виробничій підрядній кооперації, спеціалізації тощо) та ін.   Трохи інакше сутність 
підприємства трактують вчені-економісти С. В. Мочерний та М. В. Довбенко. У 
підручнику "Економічна теорія" вони зазначають, що "підприємство - система 
економічних відносин, передусім відносин економічної власності, що формуються 
всередині нього, а також між іншими суб'єктами господарювання з приводу 
виробництва, обміну, розподілу і споживання різноманітних об'єктів власності, а отже, 
їх привласнення, а також управління власністю з метою привласнення прибутку". У 
цьому визначені дається комплексна характеристика сутності підприємства, 
розкривається його природа крізь призму відносин економічної власності у якісному та 
кількісному аспектах.  

Згідно з Господарським кодексом підприємство це самостійний суб'єкт 
господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом 
місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та 
особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, 
торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому 
законодавством.  

Залежно від мети функціонування і характеру діяльності підприємства можуть 
створюватись як для здійснення комерційної діяльності (підприємництва), так і для 
некомерційної господарської діяльності. 

Комерційні підприємства - підприємства, характер господарської діяльності 
яких базується на одержанні прибутку. Тобто, це підприємства, що функціонують і 
розвиваються за рахунок власного капіталу (прибутку).  

До комерційних належить переважна більшість суб'єктів господарювання. 
Некомерційним и підприємствами є суб'єкти господарювання, діяльність яких 
спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети 
одержання прибутку. Тобто під. ними розуміють підприємства, функціонування яких 
забезпечується бюджетним фінансуванням держави. 

Підприємство як самостійний, основний суб'єкт господарювання є юридичною 
особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, 
печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, товарний знак. 
Підприємство діє на основі статуту - визначеного зведення правил, які регулюють його 
діяльність, а також відносини з іншими суб'єктами господарювання.  

Ефективність діяльності підприємства значною мірою визначається його 
організаційною структурою. Звичайно, в різних галузях вона неоднакова. Все ж 
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найхарактернішими структурними підрозділами підприємства є такі: виробництва, 
цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо. Підприємства можуть на 
добровільних засадах об'єднуватися у спілки, господарські асоціації, концерни тощо за 
галузевим, територіальним та іншими принципами.  

Для організації ефективної господарської діяльності підприємству необхідно 
визначити свою стратегію (стратегічні цілі, завдання) і тактику. Стратегічні завдання 
підприємства мають визначати напрями його діяльності на перспективу: вдосконалення 
своєї продукції, забезпечення результативності у технології, зниження собівартості, 
підвищення якості, досягнення ефективності за низьких витрат виробництва, 
забезпечення достатньої рентабельності, визначення конкретних параметрів досягнення 
результату. Стратегія підприємства передбачає створення комплексної системи заходів, 
спрямованих на досягнення перспективних параметрів ефективності, реалізацію 
головної мети підприємства 

Тактика підприємства - засіб, який забезпечує реалізацію обраної стратегії. 
Тактика визначає конкретні короткострокові завдання, які забезпечують постійне 
наближення до поставленої мети. Вона розробляється і впроваджується керівництвом і 
працівниками низових ланок. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються 
господарської діяльності підприємства, виробляються і приймаються його органами 
управління за участі трудового колективу і уповноважених ним органів. Призначення 
(обрання) керівника підприємства є правом його власника, з ним укладається контракт 
(договір, угоди).  

На підприємствах, які використовують найману працю, між власником або 
уповноваженим ним органом і трудовим колективом укладається колективний договір, 
яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини Його з адміністрацією 
підприємства, відповідно до законодавства про колективні договори.  

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛАЄНС-ПРОГРАМИ  

НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Канд. екон.наук, доц. Кобєлєва Т.О., доц. Носирєв О.О., ст.викл.Гармаш С.В. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 
Ефективність і результативність сучасного туристичного підприємства залежить 

від стратегії розвитку і впровадження інноваційних технологій на підприємстві в сфері 
запобігання проявам корупції, відмивання грошей, порушень національного та 
внутрішньофірмового законодавства. Удосконалення відповідності дій туристичної 
фірми та її працівників правовим нормам в сучасних умовах має великий вплив на 
розвиток туристичного підприємств і його систем, в результаті чого формується 
позитивний імідж фірми, якісно виконуються інноваційні проекти, головною метою 
яких є підвищення ефективності функціонування туристичного  підприємства в цілому. 

Для вирішення поставленої задачі в останні роки рекомендується ефективний 
інструмент запобігання негативним проявам на підприємстві – комплаєнс-програма.  

Що стосується практики роботи туристичного підприємства в сфері інтелектуально-
інноваційної діяльності, цілі комплаєнс-програми можуть бути зведені до наступних 
положень (рис. 1): 

- контролювати, забезпечувати виконання законів, положень, професійних 
стандартів та внутрішніх правил, очікувань і очікуваних негативних наслідків 
інноваційної діяльності даного туристичного підприємства, а також вирішення 
проблем, що виникають з цього; 

- забезпечення регулювання прозорості корпоративних операцій, економічне і 
ефективне використання ресурсів для виконання програми науково-дослідних, 
конструкторсько-технологічних робіт, комерціалізації та споживання результатів 
інноваційної діяльності туристичного підприємства; 
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- створення умов для етичних корпоративних операцій, запобігання корупційних 
ризиків у всіх напрямках інноваційної сфери туристичного підприємства. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Функції  комплаєнс-контролю   
в  сфері  інноваційної  діяльності  промислового підприємства 

Джерело: авторська розробка 
 

Концепція комплаєнс передбачає не тільки примусове дотримання законів, норм 
і положень, а й досконале знання цих норм кожним членом колективу, а також 
добровільного їх виконання. І в цьому плані дуже важливим є використання елементів 
комплаєнс-контролю для підвищення ефективності інноваційної діяльності на 
промисловому підприємстві як в широкому, так і у вузькому сенсі слова 
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КРЕАТИВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 

 
Канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М., ст. гр. ЕП-50 Брюховецька Т.В.,  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Поняття «маркетинг територій» з’явилося  на початку 70-х років минулого 
століття, коли здійснювався пошук додаткових шляхів розвитку територій, 
інноваційних інструментів подолання регіональної асиметрії та розвиток пріоритетних 
галузей економіки в певних регіонах.  

У сучасних умовах конкурують між собою не тільки підприємства, але і регіони. 
Об'єктами конкуренції регіонів стають перш за все інвестиції в розвиток економіки 
регіону; висококваліфіковані працівники та молодь; транспортні потоки (і не тільки 
вантажні та пасажирські, але і транспортування газу, нафти тощо); торгівля; 
проведення культурних, політичних, спортивних та інших заходів; студенти, та люди, 
що підвищують кваліфікацію; туристичні маршрути, історичні цінності; громадські або 
культурні установи регіонального, державного або світового значення. 

Слід розділяти поняття «маркетинг територій» та «маркетинг на території». 
«Маркетинг територій» - спрямований на формування «іміджу регіону», а «маркетинг 
на території» спрямований на підвищення якості внутрішнього середовища регіону. 

Маркетинг територій розроблений для депресивних регіонів дозволяє 
підвищення конкурентоспроможності розміщених в регіоні підприємств; покращення 
соціального становища, зменшення соціальної напруженості; залучення до регіону 
нових інвесторів;  підвищення рівня популярності території за її межами. Схожі 
функції виконує  і подолання  регіональної асиметрії (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Взаємозв’язок маркетингу територій та подолання регіональної асиметрії 
 
 
Відповідно, використання маркетингу територій дозволить поліпшити ряд 

показників, що характеризують регіональний розвиток, анулювати наслідки 
депресивності регіону.  

Впровадження маркетингу територій безперечно прискорить подолання 
регіональної асиметрії та сприятиме розвитку регіону.  

Аналізуючи теоретичні дослідження вчених-економістів можна виділити 
наступні характеристики рівня регіонального розвитку (а відповідно і асиметрії) [5-11]: 

1) Екологічно-територіальні (ЕТ) – особливості просторового ландшафту, 
наявність природних ресурсів, стан екології тощо. 

2) Економічні (Е) – економічний розвиток регіону, його виробнича структура, 
рівень доходів підприємств та громадян, рентабельність бізнесу, приросту ВНП тощо. 

3) Політичні (П) – політична стабільність, стан законодавчої та виконавчої 
систем, рівень роботи судової системи, інстуціональна структура регіону, 
інфраструктура регіону, швидкість реалізації реформ, програм, політики державного та 
регіонального рівня, наявність корупції в регіоні, простота ведення бізнесу, наявність 
пільгових  умов для нього тощо. 
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4) Соціально-демографічні (СД)  - соціальна забезпеченість громадян, рівень їх 
життя, природний та міграційний прирости населення. 

5) Інші – рівень впровадження інновацій в регіоні, технологічний розвиток. 
Для депресивних регіонів починати вихід з кризи необхідно саме з розробки 

маркетингової стратегії. Маркетинг територій спрямований на підвищення 
конкурентоспроможності розміщених в регіоні підприємств; покращення соціального 
становища, зменшення соціальної напруженості; залучення до регіону нових 
інвесторів;  підвищення рівня популярності території за її межами. Відповідно механізм 
реалізації маркетингової стратегії для регіону – є механізмом подолання регіональної 
асиметрії.  

В подальшому для забезпечення економічної безпеки України пропонований 
алгоритм необхідно формалізувати, прописати всі етапи проведення оцінки стану 
регіону, розробки маркетингової стратегії, розробити механізм перевірки її реалізації, 
впливу її на розвиток регіону, порівняння регіону з іншими та перевірки рівня 
асиметрії, подолання депресивності регіон та розробки нової маркетингової стратегії. 

 
КРЕАТИВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ  

В ЄВРОПІ 
 

Канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М.,  
студентки 3-го курсу Мулік Я.І., Король А.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

В сучасному світі основним пріоритетом енергетичною галузі є відновлюваність 
джерела енергії та його екологічність.  Використання альтернативних джерел енергії 
дозволяє посилити економічну та енергетичну безпеки держави. Помірно-
континентальний клімат Україні обумовлює наявність опалюваного сезону, а 
відповідно потребу в енергії. Вартість кожного товару та послуги містить в собі 
вартість енергії. Відповідно енергетична політика держави безпосередньо впливають на 
соціально-економічний стан України. Одною з альтернатив є приватні електростанції. 
Автори намагаються з’ясувати: приватна електростанція - це доходний бізнес, модний 
тренд чи сучасна необхідність. Виникає необхідність проаналізувати вплив створення 
приватних електростанцій на загальний енерго-потенціал регіону і їх вплив на 
економіку. Що підтверджує актуальність теми дослідження. 

У Європі, втім, як і в усьому світі, триває стійка тенденція до розвитку засобів, 
що представляють альтернативу традиційним джерелам енергії. 

Зростаючі ціни на звичні вуглеводні, виснаження їх природних джерел, а також 
несприятливі екологічні наслідки їх використання, змушують серйозно задуматися про 
невтішні перспективи розвитку суспільства. 

Все більша кількість європейських держав розуміє складність моменту і 
висловлює заклопотаність наростаючим енергетичним та екологічним кризою, і 
необхідністю розробки поновлюваних джерел різних видів енергії, які б можна було 
застосовувати для вироблення електрики і тепла. 

Так, наприклад, Європейська комісія на своєму Брюссельському саміті 
поставила перспективні плани скорочення викиду парникових газів на 80% протягом 
наступних 40 років за рахунок використання альтернативних екологічно чистих джерел 
енергії. 

І хоча на сьогоднішній день, частка таких джерел складає всього близько 3% від 
загального енергобалансу, можна простежити досить чітку тенденцію до її збільшення. 
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На сьогоднішній день країнами, які займають лідируючі позиції в розвитку 
альтернативних джерел енергії в Європі, є: Ісландія – 25% енергобалансу країни займає 
геотермальна енергетика; Данія – більше 20% енергії виробляється вітрогенераторними 
установками; Португалія – близько 18% всієї енергії витягується з морських 
хвиль, сонячного світла і вітру; Іспанія – більше 17% енергії виробляється 
різноманітними геліоустановками. 

Європейські експерти підрахували, що для сталого розвитку альтернативної 
енергетики ЄС знадобиться в найближчому десятилітті вишукати близько € 50 
млрд. Найбільша частка коштів (близько € 17 млрд) припаде на розвиток сонячної 
енергетики. Дещо менше – на розвиток вітрогенераторну галузі, а решта – на 
біоенергетику. 

Величезні перспективи для енергетичної безпеки Євросоюзу являє підписаний 
минулого року договір про створення і спільному використанні цілої мережі 
вітрогенераторів потужністю більше 140ГВт, встановлених на узбережжі Північного 
моря. Даний документ був ратифікований представниками 10 провідних регіональних 
європейських держав. 

Слід також зауважити, що значний поштовх розвитку європейської 
альтернативної енергетики надали катастрофічні події в Японії, які ще раз нагадали про 
необхідність дбайливого ставлення до природи і її енергетичним запасам. 

 
ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ СТАРТАП-ДВИЖЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Студент Кореневская Е.П. 
Белорусский национальный технический университет 

 
В настоящее время создается большое количество стартапов, где каждый, кто 

обладает яркой идеей, хорошей командой и высокой трудоспособностью, может стать 
следующим владельцем большой сети компаний. Наличие потенциальных 
возможностей для стремительного подъема является ключевой особенностью стартапа, 
Этого возможно добиться за счет предложения уникальной, инновационной продукции. 
Обязательные элементы любого стартапа – это принципиально новые бизнес-идеи, и 
созданные под них бизнес-планы. 

Большинство белорусских стартап-движений (88,9%) находятся на рынке менее 
3 лет. Создание такого рода проекта – это очень большие риски: так как данная сфера 
близко стоит с динамичными успехами и поражениями, схватками амбиций и 
компромиссов. На этой почве рождаются такие проблемы, как: поиск финансирования 
(54,1%), продажи и привлечение клиентов (52,4%), привлечение хорошей команды 
(40,6%) и другие [1]. Актуальные проблемы стартапа представлены на рисунке 1. 
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Привлечение клиентов 52,4%

Построение продукта 49,4%
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Сотношение проблем финансирования в разных сферах

 
 

Рисунок 1 – Проблемы финансирования 
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Из рисунка 1 можно заметить, что поиск финансирования – главная проблема 
стартапа. На сегодняшний день Беларусь занимает одно из последних мест по 
показателю доли государственных расходов на НИОКР в процентах к ВВП, на 
протяжении последнего десятилетия данный показатель в стране является наихудшим. 
Позитивным моментом можно назвать ежегодное увеличение доли в ВВП страны 
малого и среднего предпринимательства (рисунок 2) [2].  
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Рисунок 2 – Динамика роста МСП в ВВП в РБ 
 

Сегодня у инвесторов нет заинтересованности вкладывать деньги в проекты на 
стадии их формирования: прежде чем предоставлять незрелую идею на публику ради 
поисков ее финансирования, сперва нужно разработать и продемонстрировать 
прототип, а также первую заработанную выручку, чтобы доказать, что проект 
действительно может выйти на рынок и стать конкурентоспособным. Данную проблему 
возможно улучшить только за счет создания благоприятных условий для развития 
инвестиционного бизнеса в целом, которые будут зафиксированы на законодательном 
уровне. На данный момент, поддержка стартап-движения считается одним из важных 
инструментов становления инновационного предпринимательства в Республике 
Беларусь, работа по поддержке и развитию стартап-движения учтена Программой 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 
Министерство экономики Республики Беларусь утвердило План проведения стартап-
мероприятий в Республике Беларусь на 2019 год: в столице и регионах Республики 
Беларусь будет проведено свыше 400 стартап-мероприятий, этим займутся 52 
организации [3]. Чтобы найти инвестора, необходимо участвовать в различных 
конкурсах, уикендах – и новость о стартапе точно дойдет до инвесторов, которым он 
будет интересен. Конкретные цифры – единственное, что имеет возможность убеждать: 
количество людей заинтересованы в продукте, количество вырученных средств от его 
реализации, издержки на его создание.  

Чтобы стартап стал действительно конкурентоспособным в Республике 
Беларусь, нужно еще многое предпринять: изменить финансирование (наиболее 
явными источниками являются государственное финансирование, коммерческие 
кредиты и собственные инвестиции), подготовка государства к развитию в венчурной 
сфере, повышение образования представителей структуры в целом. Однако, Беларусь в 
этой среде имеет хорошие преимущества: высокое качество образования 
представителей проектов, наличие перспективных технологий и возможность обучения 
в рамках международных проектов, что при особом внимании и нацеленности на дело 
позволит белорусскому стартапу стать значимым актором в мировой экономике и 
иметь долгосрочные перспективы развития. 

Примеры успешных белорусских стартапов: Турбосфера, MapMe, MSQRD. 
BeetsBlu занимается продажей весов, пульсометров и различных гаджетов для 
улучшения состояния здоровья. MapMe с 2014 года принадлежит Mail.ru. Турбосфера 
является проектом, работающим с Инновационным центром в Сколково. Можно 
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сделать вывод о том, что белорусские стартап-проекты имеют основание и потенциал 
для становления значимой частью сектора экономики Беларуси. 

Литература: 1. Стартапы Беларуси. Отчет по итогам исследования в рамках 
проекта AID-VENTURE. – Минск, 2018. – С. 15-21. 2. Патлис В. Анализ действующих 
финансовых механизмов развития стартапов в Республике Беларусь / В. Патлис. – 
Минск, 2016. – С. 55. 3. Утвержденный план стартап-мероприятий на 2019 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-
politicheskie-i-v-oblasti-prava/2019/february/32551/. – Дата доступа: 30.04.2019. 
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В останні роки туристична галузь стала важливим соціальним і політичним 
явищем, що здійснює вплив на економіку багатьох розвинених країн. Сучасний туризм 
в нашій країні, без сумніву, інтегрує практично всі важливі економічні галузі країни. 
Щорічно у світі здійснюється майже мільярд туристичних подорожей. Туризм, 
безумовно, одна із високодохідних галузей. Туризм формує до 10% сукупного ВВП 
країн ЄС. У розвинених країнах світу туризм сприяє соціально-економічному розвитку 
країн.  

Технічний розвиток як об’єкт організаційно-економічного управління охоплює 
різноманітні форми, які мають відображати відповідні стадії процесу розвитку 
виробничого потенціалу туристичних підприємств. Із сукупності форм технічного 
розвитку доцільно виокремлювати такі , що характеризують, з одного боку, 
підтримування техніко-технологічної бази туристичного підприємства, а з іншого – її 
безпосередній розвиток через удосконалення комерційної діяльності. У зв’язку з 
визначальним впливом на результати господарської діяльності технічного розвитку 
важливе практичне значення має постійно здійснювана система економічного 
управління цим процесом на туристичному підприємстві. Цілі та пріоритети технічного 
розвитку треба визначати згідно із загальною стратегією туристичних підприємств на 
тому чи іншому етапі їх функціонування. На сучасному етапі розвитку виробництва 
об’єктивно існують певні тенденції поступального розвитку науково-технічної бази 
підприємств сфери туристичного сервісу. Ці тенденції якісної зміни техніко-
технологічної бази виробництва визначають ті основні вимоги , які треба враховувати 
за формування технічного базису туристичних підприємств та обґрунтування стратегії 
їх оновлення. На основі виявлених сучасних тенденцій розвитку науково-технічної бази 
туристичних підприємств необхідно формувати кадровий і технічний базис 
підприємств та обґрунтовувати стратегії його оновлення. Це дасть змогу підвищити 
конкурентоспроможність та ефективність функціонування туристичних підприємств. 

Дослідження думок топ-менеджменту туристичних підприємств нашої країни 
дозволили виявити силу впливу кожної стратегічної цілі розвитку туристичних 
підприємств на кінцеві результати підприємницько-комерційної діяльності 
підприємства [1]. Результати цього опитування наведено в табл.1.  

В цей час більшість туристичних підприємств наслідують агресивну стратегію в 
поєднанні з елементами консервативно-оборонної, які полягають у захисті існуючих 
конкурентних позицій традиційними методами, акцентуючи при цьому увагу на вузькій 
ринковій ніші, частково на впровадженні нових технологій та професійному підході до 
надання туристичних послуг. З іншого боку, підприємства стикаються з проблемою 
якісного професійного кадрового забезпечення, що викликана, насамперед, дефіцитом 
спеціалістів туристичного бізнесу та доволі бідними та обмеженими знаннями 
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туристичної специфіки серед менеджерів усіх рівнів. Звідси і проблема зі стратегічним 
менеджментом на підприємстві та недосягнення економічних цілей підприємства. 

 
Таблиця 1 – Результати дослідження туристичних підприємств по виявленню  

стратегічних пріоритетів розвитку 
Стратегічні цілі розвитку Сила впливу 

Авторитет та репутація торгової марки (бренду) 53% Досягнення високої 
якості послуг і обслуговування  

37% 

Досягнення високого рівня професіоналізму та компетенції за вибраними 
напрямами розвитку  

33% 

Досягнення стабільного рівня прибутків  61% 
Розширення кола клієнтів  39% 
Досягнення позицій лідера на вибраному сегменті ринку  29% 
Розробка нового конкурентоспроможного турпродукту  21% 

 

Таким чином визначені цілі та пріоритети технічного розвитку туристичних 
підприємств та встановлені тенденції розвитку науково-технічної бази підприємств 
туристичної сфери на сучасному етапі розвитку сфери сервісу. 
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Венчурний капітал (ВК) є одним з видів приватного капіталу. Форма 

фінансування, що надається фірмами або фондами на невеликі (на ранніх стадіях, що 
розвиваються) фірми, які вважаються високим потенціалом зростання, або які 
продемонстрували високий ріст (з точки зору кількості працівників, річного доходу або 
обох). Фірми або фонди венчурного капіталу інвестують у ці компанії на початковій 
стадії в обмін на власний капітал або частку власності в компаніях, в які вони 
інвестують. Ризик фінансування ризикованих стартапів здійснюється венчурними 
капіталістами в надії, що ті фірми, які вони підтримали стануть успішними. Оскільки 
стартапи стикаються з високою невизначеністю, ВК інвестиції мають високий рівень 
невдачі. Стартові компанії зазвичай базуються на інноваційній технології або бізнес-
моделі, і вони, як правило, з високими технологіями, такими як інформаційні технології 
(ІТ), чисті технології або біотехнології. 

Типові інвестиції венчурного капіталу відбуваються після першого раунду 
"насіння". Перший раунд інституційного венчурного капіталу для фінансування 
зростання називається раундом серії А. Венчурні капіталісти надають це фінансування 
в інтересах отримання прибутку через можливу "виїзну" подію, таку як компанія, що 
продає акції публіці вперше при первинному розміщенні акцій (IPO) або робить злиття 
та поглинання (також відомо  як "торгівельний продаж") компанії. 

На додаток до приватного інвенстування, краудфандингу та інших варіантів 
фінансування, венчурний капітал є привабливим для нових компаній з обмеженою 
історією діяльності, які є занадто малими для залучення капіталу на громадських 
ринках і не досягли того моменту, коли вони здатні забезпечити банк позику або повне 
розміщення боргу. В обмін на високий ризик, який, на думку венчурних капіталістів, 
інвестувати в малі та на ранніх стадіях, венчурні капіталісти зазвичай отримують 
значний контроль над рішеннями компаній, на додаток до значної частини власності 
компаній (і, отже, вартості). Початкові компанії, такі як Uber, Airbnb, Flipkart, Xiaomi & 
Didi Chuxing, є високо цінуваними стартапами, де венчурні капіталісти вносять більше, 
ніж фінансування для цих компаній на ранніх стадіях; вони також часто надають 
стратегічні рекомендації керівництву фірми щодо своєї бізнес-моделі та маркетингових 
стратегій. 

Венчурний капітал також є способом, за допомогою якого приватний і 
державний сектори можуть побудувати інституцію, яка систематично створює бізнес-
мережі для нових фірм і галузей, щоб вони могли прогресувати і розвиватися. Ця 
установа допомагає визначити перспективні нові фірми та надати їм фінанси, технічні 
знання, наставництво, маркетингові ноу-хау та бізнес-моделі. Після інтеграції в бізнес-
мережу ці фірми, швидше за все, досягають успіху, оскільки вони стають "вузлами" в 
пошукових мережах для проектування та будівництва продуктів у своїй сфері. Однак, 
рішення венчурних капіталістів часто є необ'єктивними, демонструючи, наприклад, 
переконливість і ілюзію контролю, подібно до підприємницьких рішень в цілому.  
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Стартап може бути визначений як перспективний проект, перетворений у процес 
з відповідним прийнятим ризиком та інвестиціями. За кількома винятками, приватний 
капітал у першій половині 20-го століття був областю багатих людей і сімей. 
Валленберги, Вандербілт, Уїтні, Рокфеллер і Варбург були помітними інвесторами в 
приватних компаніях у першій половині століття. У 1938 році Лауранг С. Рокфеллер 
допоміг фінансувати створення Східних повітряних ліній і літаків «Дуглас», а сім'я 
Рокфеллера мала великі холдинги в різних компаніях. Ерік М. Варбург заснував E.M. 
Warburg & Co. у 1938 році, який в кінцевому підсумку став Warburg Pincus, з 
інвестиціями як у викуплені позики, так і венчурний капітал. Сім'я Валленберга почала 
інвестувати AB в 1916 році в Швеції і були першими інвесторами в декількох 
шведських компаніях, таких як ABB, Atlas Copco, Ericsson і т.д. в першій половині 20-
го століття. 

На відміну від публічних компаній, інформація про підприємницьку діяльність, 
як правило, є конфіденційною та приватною. Як частина процесу належної обачливості, 
більшість венчурних капіталістів потребуватиме значної деталізації щодо бізнес-плану 
компанії. Підприємці повинні залишатися пильними щодо обміну інформацією з 
венчурними капіталістами, які є інвесторами у своїх конкурентів. Більшість венчурних 
капіталістів відносяться до інформації конфіденційно, але, як правило, вони не 
вступають до угод про нерозголошення, оскільки потенційні зобов'язання тягнуть за 
собою ці угоди. Як правило, підприємцям рекомендується захищати справді власність 
інтелектуальної власності. 

Література: 1.http://www.privco.com/knowledge-bank/private-equity-and-venture-
capital.2.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1
%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1
%81 
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Введение. На современном этапе развития мировой экономики индустрия 
платежных карт стремительно набирает обороты в большинстве стран мира. Эта 
тенденция обусловлена свойствами платежных карт как инструмента, который в 
настоящее время является наиболее эффективным и безопасным для совершения 
безналичных расчетов в розничной торговле товарами и услугами. По данным комитета 
платежей и рыночной инфраструктуры Банка международных расчетов, на карточные 
операции приходятся в среднем 47,7% всех безналичных платежей. Пластиковые карты 
являются наиболее популярным средством оплаты. Поэтому значение индустрии 
платежных карт для современной мировой экономики не может быть переоценено, и 
анализ развития этой отрасли весьма актуален. 

Основная часть. Целью данного исследования является обзор основных 
тенденций на мировом рынке платежных карт. Это подразумевает полное выполнение 
следующих задач: проанализировать основные тенденции в индустрии платежных карт; 
выявить ключевые факторы, влияющие на состояние рынка платежных карт; изучить 
стратегии развития операторов рынка; предсказать изменения, которые произойдут на 
рынке в различных регионах мира в ближайшем будущем; провести количественный 
анализ параметров платежной инфраструктуры рынка и их соотношения с объемом 
платежей по банковским картам [1, с. 49]. 

Научная новизна статьи заключается в выявлении основных тенденций и 
особенностей развития мирового рынка платежных карт, а также определении с 
помощью экономического и статистического анализа основных тенденций в отрасли в 
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ближайшие годы. 
Учитывая значительную динамичность отрасли и постоянное появление новых 

факторов, которые определяют его работу (в том числе связанные с потребителем, 
технологиями, экономикой и т.д.), особое внимание в исследовании уделяется данным 
за последний год, а также анализу современного состояния и прогнозу основных 
тенденций развития в индустрии платежных карт. Согласно отчету Nilson Report, карты 
находящиеся в обращении по всему миру, составили на конец 2018 года 15,8 млрд., что 
на 9,9% больше, чем в 2017 году. К ним относятся: универсальные платежные карты 
международных платежных систем (IPS): MasterCard, Visa, American Express, Diners 
Club, JCB и UnionPay; универсальные платежные карты отечественных платежных 
систем (Elo, RuPay, Discover, BC, Interac, Star, BankAxept). 

Сегмент розничных платежных карт, значительно вырастет в основном за счет 
растущего спроса на платежные инструменты среди тех потребителей, которые 
стремятся минимизировать их взаимодействие с банками. В США, например, 
государственные и местные органы власти активно внедряют IPS с предоплатой карты 
как инструмент выплаты пособий. Это экономит значительные государственные 
средства, так как расходы на проверку обработки исключены. Такой же подход был 
принят в Бразилии, Колумбии и Доминиканской Республике. 

Соглашения, подписанные с ведущими IPS и рядом крупных владельцев, 
позволили платежной системе  Discover, ведущей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
занять третье место в мире с точки зрения размера пользовательской инфраструктуры. 

Оценка количества снятия наличных через банкоматы основана на линейном 
методе приближения, поэтому мы выполнили прогнозирование расчётов, которое 
иллюстрирует устойчивый рост количества снятия наличных через банкоматы, 
ожидаемое во всём мире в последующие 5 лет (таблица 1). Тем не менее, стоит 
отметить, что к данным, представленным в таблице, следует относится как к прогнозу 
[2, с.1135] 

Обеспечение преимуществ использования пластиковых карт приводит к 
распространению терминалов самообслуживания в различных странах и регионах, что 
повышает уровень транзакции 

Важно отметить, что в большинстве развитых стран международные платежные 
карты обслуживаются практически всеми продавцами, которые принимают платежи по 
картам за исключением нескольких стран, ограничивающих операции Visa и 
MasterCard. Например, в Иране карты IPS принимаются только рядом 
специализированных туристических магазинов из-за введенных экономических 
санкций Соединенными Штатами. В Китае, в результате правительственных усилий по 
поддержке системы UnionPay, количество торговых точек, принимающих Visa и 
MasterCard не превышает 30% от общего объема.  

 

Таблица 1 – Прогноз транзакций снятия наличных, проводимых через банкоматы 
по всему миру 

Год Номер периода Номер транзакции, млн. Скорость роста, % 
2009 1 60,231 n/a 
2010 2 61,039 1,3 
2011 3 67,345 10,3 
2012 4 72,551 7,7 
2013 5 81,660 12,6 
2014 6 94,986 16,4 
2015 7 99,087 4,3 
2016 8 101,305 2,2 
2017 9 110,300 8,9 
2018 10 117,083 6,1 
2019 11 123,866 5,8 
2020 12 130,649 5,5 
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Заключение. В последние годы на мировом рынке платежных карт наблюдалась 
положительная динамика, относительно его основных параметров, таких как 
количество выпущенных карт, общая стоимость платежа транзакции и 
инфраструктурные показатели. Платежные системы в общей структуре мирового рынка 
прогнозировались на уровне 8,26%. Активная поддержка со стороны государственных 
органов индустрии платежных карт и растущая популярность программ данных карт 
среди работодателей способствует изменению предложения на мировом рынке. 
Стабильный рост популярности платежных карт в розничном бизнесе, ужесточение 
государственного контроля и другие факторы побуждают все большее число продавцов 
принимать платежи по картам. Тем не менее, значительная часть держателей карт 
предпочитает платить наличными, что вызывает увеличение количества банкоматов и 
других устройств для снятия и приема наличных. 

Литература: 1. Ермоленко, О.М. Индикаторы развития розничных платежей на 
рынке пластиковых карт / О.М. Ермоленко, Н.С. Дубровина // Научный вестник 
Южного института менеджмента. − 2015. − No 3 − С. 47-51. 2. Ермоленко О.М. 
Формирование конкурентной банковской среды с учетом структурирования 
деятельности кредитной организации / О.М. Ермоленко, А.А. Мокропуло // Экономика 
и предпринимательство. − No 6-2 (58-1) − С. 1133-1138. 
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Молодь є інноваційним двигуном. Якщо держава не інвестує в молодь, то 

економіка такої країни не буде інноваційною. Молоді люди мають амбіції, ідеї та 
бажання розпочати свій бізнес, стартапи та внести позитивні зміни в економіку своїх 
країн. Вони вміють працювати у команді, мають  спільне бачення, завдяки якому 
можуть досягти усіх поставлених цілей.  

Реалізація власних проектів - це найкраще, що ми, молодь, можемо зробити у 
своєму житті. Процес трансформації ідеї в реалізацію є дуже цікавим досвідом, який 
дає можливість отримати багато нових знань та навичок.  

Молодь, студенти часто отримують гроші для життя і навчання від своїх батьків. 
Чому вони потребують фінансової освіти? Як можна зацікавити молодь освітою? Коли 
ми закінчуємо навчання, то починаємо працювати і , як наслідок, отримуємо свою 
першу зарплату. В більшості випадків вже через кілька днів вона непомітно тікає крізь 
пальці. Причиною цього явища є брак знань про управління заробітною платою. Мені 
здається, що гарним рішенням було б реалізувати практичні предмети з управління 
власними  фінансовими ресурсами в коледжах і школах. Крім того, є також багато 
матеріалів в Інтернеті, канали YouTube, присвячені темі фінансової освіти. 

Для молоді підприємництво - це здатність перетворювати іідеї в реальність. 
Підприємці - це люди, які завжди знайдуть рішення для їх подолання у випадку 
перешкод. Це також люди, які мають бачення і знають шлях, як потрапити з точки А в 
точку В - від ідеї до реалізації. Багато підприємців люблять не тільки кінцевий продукт, 
але й шлях до створення цього продукту. Це  своєрідна пристрасть. 

Якщо говорити про про зміни в контексті молодого покоління, слід зазначити, 
що засоби масової інформації та засоби комунікації змінюються. Сьогодні це видно в 
області політики. Сучасні президенти значною мірою здійснюють виборчу кампанію, 
використовуючи онлайн-інструменти: Facebook, Twitter та ін. Це переважно канали, з 
якими молоді люди спілкуються, включаючи молодих підприємців та молодих 
споживачів. Ієрархія управління та комунікації повністю змінюється. Тепер люди не 
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вірять, більше покладаються на взаємну інформацію. Соціальний контроль за бізнесом 
через владу ЗМІ та горизонтальне злиття є набагато ефективнішим. Попереднє 
покоління, як головний мотив створення підприємства, вказало прибуток. З поточної 
точки зору, здається, що ключовою цінністю є можливість самовизначення, на відміну 
від обмежень корпоративного світу. Я думаю, що це буде посилюватись і 
перетворюватись на важливий мотив для створення власного бізнесу. Можна уявити 
конфлікт поколінь між зрілим і молодим бізнесом як щось дуже продуктивне. Це 
вносить певну ферментацію, тому що стабільність -це добре, але деякі інновації також 
важливі для світової економіки. 

 
СТВОРЕННЯ СТАРТАПІВ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Канд. екон.наук, проф. Матросова В.О., проф.Долина І.В., доцент Проскурня О.М. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

Туристичну індустрію України слід розглядати як одну з найголовніших галузей 
в господарстві. Але якщо аналізувати Україну,можна зробити висновок туризм 
знаходиться на досить низькому рівні і нагально потребує інноваційного розвитку. На 
країни бувшого СРСР та України в загальному припадає 2 % світового попиту 
[Силаєва]. Аналізуючи динаміку розвитку туризму в Україні за останні десятиріччя, 
немає сумніву в необхідності підвищення ефективності управління даною сферою. 
Територія України має всі передумови для розвитку туризму, а саме наявність багатих  
природних та рекреаційних ресурсів. 

У доповіді висвітлено проблемні питання фінансування і розвитку туристських 
стартапів на сучасному етапі в умовах європейської інтеграції. Поняття стартап означає 
будь-який проект, суть якого полягає в певній нестандартної і оригінальної ідеї, 
подібної до якої ще немає в мережі Інтернет або в сфері технологій. Стартап досить 
часто є рентабельним і вигідним об'єктом інвестування грошових коштів, проте також 
часто він може бути дуже ризикованим. Оскільки особливістю стартапів є майже повна 
відсутність операційної діяльності, на основі якої можна було б зробити висновки про 
рентабельність і перспективи підприємства, головне для інвесторів - отримати чітке 
уявлення про суть і конкурентоспроможності інновації. В цьому дослідженні автори 
під туристичним стартапом розуміють проект, орієнтований на продаж квитків на 
транспорт, пов'язаний з подорожами, або номерів в готелях, або того й іншого, а також 
традиційні проекти з продажу туристичних путівок. 

Туризм, як жодна інша галузь, ефективно сприяє розвитку малого та середнього 
підприємництва, оскільки саме на невеликі компанії доводиться в середньому більше 
70% всіх зайнятих в туризмі. Туристичний бізнес - це сфера дрібного і середнього 
підприємництва, тому методи і способи ведення бізнесу можуть бути динамічними, але 
ефективним є тільки той стиль, який визначає значний прибуток і прогресивний 
розвиток фірми. 

Слід відзначити, що в ході проведення діагностики інноваційного потенціалу 
туристичного підприємства та можливостей створення на його базі стартапу виникає 
ряд проблем. Основна проблема пов’язана з недостатністю необхідної аналітичної 
інформації. Існування цієї проблеми викликано відсутністю діючого механізму 
статистичного обліку інноваційної діяльності підприємств різних галузей. Так на 
сьогодні тільки для промислових підприємств передбачається звіт з форм: №1-
інновація “Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства” та №2- 
інновація “Інноваційна активність підприємств”. Але цього недостатньо для ретельного 
аналізу. Для туристичного підприємства зовсім не передбачається ніякої статистичної 
звітності з інноваційної діяльності, що ускладнює проведення аналітичного обстеження 
цього напрямку діяльності торгових підприємств. Слід відмітити, що на більшості 
досліджуваних туристичних підприємств в управлінському і фінансовому обліку не 
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виділяються дані з інноваційної діяльності, що також ускладнює діагностику 
інноваційного потенціалу та можливостей створення на його базі стартапу.  

Друга проблема пов’язана безпосередньо з оцінкою інноваційного потенціалу. 
Слід зазначити, що подібний аналіз досить складний і трудомісткий. Складність 
розглянутої проблеми полягає в тому, що оцінку окремих елементів інноваційного 
потенціалу неможливо здійснити кількісно і в цьому випадку застосовується метод 
експертних оцінок, який базується на суб'єктивних думках експертів і не 
супроводжується традиційними розрахунками. 

Підводячи підсумки, доцільно зауважити, що ефективне управління сферою 
венчурного підприємництва в сфері туризму повинно мати на меті не лише розвиток 
туристичного ринку, як сфери економічних відносин між суб’єктами туристичної 
діяльності, а й формування передумов для підвищення рівня життя населення, 
створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів, активізації  
підприємницької діяльності. Здійснення вищевказаного можливо за рахунок 
туристичної політики держави, яка реалізує управлінський вплив відповідних органів 
державної влади через адміністративні, організаційно-правові, соціальні та економічно-
фінансові методи та заходи. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Канд. екон. наук, викл. Мельникова Н.В., ст. гр. ПТ-11 Ветчинкін О.С. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Актуальність застосування процесів інтеграції не викликає сумніву, оскільки 

вони характеризують стан і розвиток сучасної економічної системи. Дослідження 
процесів інтеграції вивчається науковцями в різних дисциплінах, оскільки вони 
описують усі сфери діяльності сучасної світової громади. Погляди більшості науковців 
щодо сутності інтеграції співпадають в наступних характеристиках: ці процеси дійсні, 
масштабні і об’єднуючі для всіх народів планети.  

У загальному вигляді назва процесу інтеграції походить від латинського слова 
«іntegratio» – відновлення, заповнення. Вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти 
трактують «інтеграцію», як логічне поняття, що означає стан пов'язаності окремих 
диференційованих систем і функцій системи, організму в цілому, а також процес, що 
веде до такого стану [1-5]  

На рівні ж окремих суб’єктів господарювання інтеграцію краще розглядати як 
коаліційне об'єднання діяльності деяких функцій підприємств при збереженні ними 
юридичної та, частково, економічної самостійності [1, 2, 5].  

Інтеграція – категорія, яка відображає процес обміну товарами, послугами, 
капіталом та робочою силою, що виходить за межі кордонів країни, і набуває форм 
постійно зростаючого міжнародного змішання національних економік. Завдяки 
застосуванню інтеграції у економічній, культурній, політичній, інформаційній та інших 
формах, що призвело до появи індикаторів її кількісної оцінки, які сьогодні широко 
застосовуються у світовій практиці.  

Отже, аналіз існуючих показників проявів інтеграції, методологія їх оцінювання, 
пошук і побудова нових індикаторів євроінтеграції є актуальним науковим завданням, 
якому присвячена ця робота. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти європейську інтеграцію розподіляють 
за наступними ознаками: розташуванням, періодами часу і типами рушійних сил, 
трансакційними витратами і наслідками. Ці різні характеристики можуть бути 
використані для визначення відмінності між європейською інтеграцією та 
глобалізацією.  

Крім вище перерахованих ознак, виділяють наступні: процес європейської 
інтеграції, в першу чергу стосується усунення політичних, соціальних і економічних 
бар'єрів між європейськими країнами - від створення безкоштовної торгової зони до 
завершення створення єдиного ринку для всіх країн-членів ЄС.  

В літературі застосовуються в основному наступні індекси процесу європейської 
інтеграції (індекс ЄЦБ) і процесу глобалізації (індекс EFW, КОФ індекс, індекс 
ATKearney, індекс CSRG, і інші), які являються найбільш точними показниками, що 
характеризують економіку. Проте, ці показники мають деякі недоліки:  

по-перше, деякі з них включають в себе поєднання субіндексів, які частково 
пов'язані з рушійними силами, частково із наслідками процесу інтеграції;  
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по-друге, вони зосереджені на інституціональному прогресі та нехтують іншими 
рушійними силами.  

Але, ці недоліки варто розглядати як окремі показники для європейської 
інтеграції та глобалізації. Якщо європейська інтеграція (точніше, її ідея) є результатом 
свідомих і продуманих дій і зусиль, перш за все, політичних факторів, то глобалізація 
охоплює коло процесів природно-історичних: глобальне поширення інформації та ідей, 
мережі неурядових організацій, що діють в області захисту прав людини та екології, 
нарешті, глобалізація фінансів і поява інтегрованих глобальних ринків. Ключовим 
моментом для європейської інтеграції (на відміну від глобалізації) є створення власної 
унікальної інституційної системи. Інституційна система Європейського Союзу, система 
«конфедерації нового типу», незважаючи на критику і необхідність трансформації, все 
ж існує. Глобальні ж процеси поки створюють тільки інститути, але не систему[ 4,5]. 

В основному на підприємствах виділяють два види інтеграції – горизонтальну і 
вертикальну [4,5]. 

Горизонтальна інтеграція – це об'єднання декількох підприємств, які 
виробляють однакову продукцію, з метою набуття більшого впливу на ринки збуту, а 
вертикальна інтеграція – об'єднання декількох підприємств, що виробляють різну 
продукцію, в одному технологічному ланцюгу.  

Існує два підходи до визначення елемента інтегрованої структури: з точки зору 
створення продукту (елементом є споживча вартість); з позиції розвитку інтеграційних 
утворень (елементом є відокремлений виробничо-господарський суб'єкт). У цілому 
інтеграцію можна визначити через продукт (споживчу вартість) і розглядати останній 
як складову частину кінцевого соціально-економічного результату її функціонування 
[4]. Рух від початкових складових, що надходять на вхід системи, до кінцевого 
продукту обумовлює процес формування і розвитку складних взаємозв'язків 
компонентів інтеграційного утворення. 

Отже, інтеграційні процеси сприяють обміну науковими дослідженнми, 
розвитку інноваційних досліджень, об'єднанню зусиль наукових і освітніх організацій 
та промислових підприємств для досягнення конкурентоздатності підприємств, тощо. 
Інтеграційні процеси застосовуються в різних сферах діяльності, різноманітних 
організаційних формах виробництва, як міжфірмового так міждержавного 
співробітництва. Вони стали невід'ємною складовою економічного механізму 
національного господарства різних держав, що можуть суттєво вплинути на 
ефективність діяльності підприємств і рівень життя населення. Технологія 
інтеграційних процесів динамічно розвивається і вимагає кваліфікованого підходу до 
використання її вигод та нейтралізації негативного впливу на економіку вітчизняних 
підприємств та економіку України в цілому. 

Література: 1. Бородин К. Интеграционные процессы на ринках мясомолочной 
продукции / К. Бородин // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2011. –  
№ 3. – С. 34-37. 2. Султанаєва Л. Интеграционные процессы в аграрном секторе 
экономики / Л. Сул- танаєва // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2010. 
– № 2. – С. 12. 3. Карамнова Н. Агропромышленные формирования холдингового типа 
как пер- спективная форма интеграции в свеклосахарном подкомплексе / Н.Карамнова 
// Международный сельскохозяйственный журнал. – 2010. – № 2. – C. 10-11.  
4. Є.О. Павлюк. Інтеграційні процеси в економіці: сутність та переваги. Вісник аграрної 
науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 1. – C. 90-96. 5. Байлов І.А., Ветчинкін О.С. 
Поняття і особливості інтеграційних процесів підприємства / І.А. Байлов, О.С. 
Ветчинкін // Збірник тез доповідей І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку торгівлі в умовах євроінтеграції» (Київ: 
Торговельно-економічний коледж КНТЕУ, 2018р.). Київ, 2018. – С. 36-38. 
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СТАРТАП-РУХ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ 

 
Канд. екон. наук, викл. Мельникова Н.В., ст. гр. ПТ-21 Доменюк Д.Д. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
У сучасних умовах стартапи набувають все більшої актуальності у зв’язку зі 

стрімким розвитком технологій, розвитком ринкового середовища, веденням бізнесу. 
На сьогоднішній день відсутній загальноприйнятий підхід до визначення стартапу та 
майже не освітлені: мета, завдання стартап-руху. Науковий напрям “стартап” 
(англ. startup) виник нещодавно і стосується наукових досліджень в сфері розроблення 
та впровадження високотехнологічного та інноваційного продукту. 

Термін «стартап» зародився в США у 1939 році, коли Хьюлетт і Паккард (двоє 
американських студентів) створили власну невелику фірму, яку назвали “start-up”. 
Згодом компанія досягла світових масштабів та зараз відома під назвою Hewlett-Packard 
(HP) [1]. Станом на 2019 рік компанія є однією із найбільших у США у галузі 
інформаційних технологій, постачальником апаратного й програмного забезпечення 
для індивідуальних користувачів, а також для організацій. 

Відсутність термінологічної єдності в сучасних підходах до трактування 
стартапу спричиняє необхідність створення класифікації стосовно різних визначень, 
пов’язаних з особливостями тлумачення цього поняття [2-4] (табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Різноманіття визначень стартапу 

Термін Визначення 

Стів Бланк [2] Стартап (від англ. Start-up - стартувати, запускати) - це 
компанія чи тимчасова організація, створена для 
пошуку повторюваної і масштабованої бізнес-моделі 

О. Б. Мрихіна, 
А.Р.Стояновський, 
Т.І.Міркунова [2] 

Стартап – процес виходу на ринок новоствореного 
підприємства з інноваційним проектом, зазвичай, у 
короткотривалий термін і з мінімальними 
капіталовкладеннями 

Пікуль В.С. [3] Стартап - це тільки що створена компанія (іноді навіть 
ще не юридична особа), яка знаходиться на стадії 
розвитку і будує свій бізнес або на основі нових 
інноваційних ідей, або на основі тільки що 
винайдених технологій 

Європейська мережа 
стартапів [4] 

Стартап – це незалежна організація, яка молодша п'яти 
років і спрямована на створення, покращення та 
розширення масштабованого, інноваційного, 
технологічного продукту з високим та швидким 
зростанням 

 
Таким чином, одним із найбільш поширених і повних визначень стартапу є 

визначення, яке дано дослідниками Антоненко К. В., Хромова Д. Д., під «стартапом» 
(від англ. “start up” – запускати) прийнято розуміти новітні проекти, які розвиваються в 
умовах невизначеності, мають стрімке зростання, займаються розробленням нових 
товарів та послуг і знаходяться на стадії пошуку оптимальних бізнес-ідей за умов 
фінансування. Поняття стартапу найчастіше асоціюється з новою ідеєю, планом її 
просування на ринку, стратегією розвитку компанії та обмеженими ресурсами [1]. 
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Стартапи в Україні створюються в різних сферах: сфері чистих технологій 
(зубна щітка з паперу, безкоштовні зарядки для електромобілів, ферми для 
вирощування овочів на даху та системи для повторного використання технічної води), 
в сфері ІТ-технологій, програмного забезпечення (Тerrasoft,  Photofact, Luckfind.me, 
Technovator,  InCust), енергозбереження (Ecoisme -смарт-система для відстеження 
енергоспоживання в будинку або квартирі), охорони здоров’я (Silicon ValleyRobotics, 
 UniExo), «розумний будинок» та інших сферах. 

Досвід успішних стартапів показує, що найчастіше на запуск робочого рішення 
потрібно менше року, а для деяких сфер достатньо однієї бізнес-моделі і MVP продукту 
для початку переговорів про фінансування. Для краудфандінг-проектів існує 
можливість взагалі отримувати фінансування, починаючи з першого дня роботи 
кампанії, маючи лише візуальну презентацію проекту. 

Важливими шляхами підвищення ефективності українських стартапів є [1-5]: 
- обов’язкове оцінювання інноваційного потенціалу стартапу та потенційної 

ємності ринку; 
- вихід на міжнародний ринок з якісним інноваційним продуктом, який має 

потенційно великий ринок; 
- формування згуртованої команди людей, які дійсно сильно переймаються 

справою; 
- концентрація зусиль на одній найголовнішій меті; 
- ретельний моніторинг за змінами попиту споживачів та гнучке і вчасне 

реагування на нього. 
Таким чином, можна зробити висновок, що Україна має значний інноваційний 

потенціал стартапів, які отримують визнання на міжнародній арені і здобувають 
фінансування від іноземних інвесторів. З кожним роком все більше українських 
стартапів займають провідні позиції на міжнародному ринку та стають прибутковими. 

Література: 1. Хромова Д. Д., Антоненко К. В. Сучасні світові тенденції 
розвитку стартапів на світовій арені // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство – 2018.- 
Випуск 19, частина 3. – С. 123-127. 2. Мрихіна О. Б. Перспективи стартап-компаній у 
контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій /  
 О. Б. Мрихіна, А. Р. Стояновський, Т. І. Міркунова // Актуальні проблеми економіки. – 
2015. – № 9. – С. 215–225. 3. Пікуль В.С. Що таке стартап? [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://3222.ua/ru/article/scho_take_startap.htm. 4. Європейська мережа 
стартапів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://europeanstartupnetwork.eu/vision. 5. Бобрицький Д. 24 успішних українських 
стартапу, на яких найбільше заробили [Електронний ресурс] / Дмитро Бобрицький. – 
Режим доступу до ресурсу: 
http://24tv.ua/24_uspeshnyh_ukrainskih_startapa_na_kotoryh_bolshe_vsego_zarabotali_n6038
18. 

 
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Канд. екон. наук, викл. Мельникова Н.В., ст. гр. ПТ-11 Колодченко Д.О. 
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Сучасний стан розвитку вітчизняних підприємств характеризується 
нестабільністю економічного і політичного середовища, жорсткою конкуренцією, 
виходом підприємств на європейський ринок У цих умовах ефективність промислових 
підприємств в значній мірі залежить від швидкості реагування на постійні зміни та їх 
спроможності адаптуватися до змінюваних зовнішніх умов на протязі значного 
проміжку часу.  
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У науковій літературі наводяться різні підходи до трактування сутності поняття 
«адаптація підприємства» [1-5]. Найчастіше сутність адаптації трактують як процес 
пристосування параметрів господарюючих суб'єктів і систем загалом до нових, 
невизначених умов зовнішнього середовища, який забезпечує підвищення ефективності 
їх функціонування. [1]. 

Метою адаптивного управління на підприємстві є процес прийняття 
управлінських рішень, направлених на стабілізацію фінансово-економічного стану 
підприємств і підвищення рівня їхньої конкурентоспроможності. 

У зв’язку з поставленою метою завданнями адаптивного управління вітчизняним 
підприємством можна вважати наступні [1,4,5]:   

− моніторинг стану підприємства - оцінка динаміки основних показників, які 
характеризують закупівельну, виробничу, маркетингову, організаційну, фінансово-
економічну діяльність підприємства;  

− моніторинг та прогноз стану зовнішнього середовища підприємства - оцінка 
динаміки основних фінансово-економічних показників, які характеризують діяльність, 
конкурентів, споживачів, постачальників;  

− створення наукових основ для розробки маркетингової політики - 
підприємству необхідно завойовувати нові ринки збуту, диверсифікувати виробництво, 
освоювати нові види продукції, а також підтримувати переваги своєї продукції та 
пристосовувати її до умов ринку; 

− оцінка конкурентноздатних переваг підприємства як суб’єкту ринку;   
− визначення схеми оптимальної взаємодії з суб’єктами ринку;   
− оцінювання виробничої потужності підприємства. 
Об’єктом адаптивного управління на мікро- і макрорівнях є система 

закупівельної, виробничої, маркетингової, організаційної, фінансово-економічної 
діяльності підприємства впродовж конкретного часового періоду. 

З метою виконання завдань адаптації пропонуються види адаптації [2,4,5]: 
1) параметрична адаптація – це пристосування системи до змін за рахунок 

корекції запропонованих параметрів;  
2) алгоритмічна адаптація – це перехід від одного алгоритму управління 

системою до іншого; 
3) ресурсна адаптація спрямована на більш ефективне використання ресурсів 

систем; 
4) структурною адаптацією розуміють зміну внутрішньої структури самої 

системи управління. 
Адаптація підприємства до змін зовнішнього середовища в сучасних умовах 

становить складний процес, механізм реалізації якого складається з наступних 
принципів [3-5]:  

1) принцип системності полягає в застосуванні вимог теорії систем, згідно з 
якою процес адаптації розглядається як система з певними взаємопов'язаними 
елементами; 

2) принцип структурності – полягає у визначенні найбільш значущих методів, 
принципів та інших інструментів механізму адаптації підприємства; 

3) принцип комплексності  означає, що багатоаспектний характер адаптаційних 
заходів досягається при розгляді їх як системи; 

4) принцип синергізму виражається в ефекті взаємодії і проявляється в тому, що 
ефективність адаптаційних заходів підприємства більша від суми її складових за 
структурними підрозділами цього підприємства; 

5) принцип науковості та обґрунтованості адаптаційних заходів передбачає, що 
методи, засоби і форми управління процесом адаптації мають бути науково 
обґрунтовані та апробовані на практиці; 
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6) принцип цілеспрямованості передбачає концентрацію зусиль і ресурсів на тих 
напрямах і видах адаптації, які визначено пріоритетністю її цілей; 

7) принцип плановості й адресності виражається в тому, що процес адаптації 
має бути спрямований на вирішення як тактичних, так і стратегічних завдань, які 
забезпечують життєдіяльність підприємства, а функції управління цим процесом мають 
бути покладені на конкретний підрозділ підприємства; 

8) принцип альтернативності і гнучкості означає вибір шляхів досягнення однієї 
і тієї ж мети адаптації залежно від оперативно прийнятих управлінських рішень; 

9) принцип перманентності проявляється в безперервності процесу адаптації: в 
постійному моніторингу змін, що відбуваються в бізнес-середовищі; 

10) маркетинговий принцип означає орієнтацію діяльності всіх структурних 
підрозділів підприємства на споживача. 

Отже, ефективна діяльність усіх підрозділів підприємств, які засновані на 
вищенаведених принципах, що дозволяють забезпечення економічної безпеки та 
узгодження інтересів підприємства з інтересами зовнішнього середовища. 

З метою оцінювання рівня адаптації на підприємствах використовуються 
наступні методи та моделі: SWOT-аналіз, SNW-аналіз, SLЕРТ-аналіз, модель ВСG, 
модель "7S", Метод "LOTS", метод CRM, "GАР"-аналіз [1-5]. 

Таким чином, за допомогою наведених принципів і методів, можна визначати та 
оцінювати рівень адаптації підприємства, які дозволять визначати поточний стан 
підприємства, попереджати загрози виникнення кризових ситуацій та мінімізувати 
витрати на адаптацію підприємства. 

Література: 1.Ячменьова В.М. Ідентифікація стійкості діяльності промислових 
підприємств: монографія / В.М. Ячменьова. — Сімферополь: Доля. — 2007. — 384 с.  
2. Кудлаєнко С.В. Наукові засади формування економічного механізму адаптації до 
кризових умов / С.В. Куд- лаєнко // Вісник ХНУ. – 2011. – №5, Т.2. – С. 32-36.  
3. Дорофеева В. В. Концептуальный подход к разработке механизма обеспечения 
адаптации предприятия / В. В. Дорофеева // Известия ИГЭА. Проблемы теории и 
практики управления. – 2010. – № 6 (74). – С. 83-88. 4. Степанова Ю. Л. 
Результативність адаптації підприємства в забезпеченні його економічної безпеки / Ю. 
Л. Степанова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2013. – № 25 (1). – С. 159-
168. 5. Доменюк Д. Д., Матвієнко О. Р. Адаптивне управління на підприємстві в умовах 
євроінтеграційних процесів / Д. Д. Доменюк,  О. Р. Матвієнко // Збірник тез доповідей 
І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку торгівлі в умовах євроінтеграції» (Київ: Торговельно-
економічний коледж КНТЕУ, 2018р.). Київ, 2018.  – С. 48-50. 

 
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У ВИБОРІ 

ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Cт. гр. ЕП-41 Мулік Я.І.  
Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Благой В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Важливе місце в механізмі антикризового управління підприємством посідають 
принципи – вихідні положення  та  основні правила  впливу  на діяльність підприємства 
з метою забезпечення його ефективного роботи. На сьогодні немає єдиного підходу до 
формулювання принципів антикризового управління, так як немає єдиного тлумачення 
його сутнісної характеристики. Найбільш повна класифікація принципів антикризового 
управління на підприємстві запропонована З. Холодом і А. Штангретом. В її основу 
покладено чіткі та зрозумілі критерії, до яких належать: 
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− рання діагностика кризових явищ у діяльності підприємства та класифікація 
їх за ступенем небезпеки, дослідження основних факторів, що зумовлюють її розвиток. 

− своєчасність реагування на окремі кризові явища в  фінансовому розвитку 
підприємства. 

− повна реалізація внутрішніх можливостей. 
− використання санації підприємства для уникнення банкрутства. 
− забезпечення контролю за  результатами розроблених заходів для виведення 

підприємства із фінансової кризи. 
Антикризове управління підприємством має базуватися також на ситуаційному 

підході до управління, який активно розвивається починаючи з 60-х років минулого 
століття. Цей підхід, не відкидаючи концептуальних положень традиційних шкіл 
управління, акцентує увагу на потребі застосування специфічних прийомів та методів 
управління з урахуванням ситуації конкретного підприємства- як об'єкта управління, 
тобто конкретний набір обставин, які впливають на конкретне підприємство в 
конкретний період часу. 

Узагальнюючи вищенаведені критерії, основними принципами антикризового 
управління є: 

− -цілеспрямованість заходів управління; 
− -системність здійснення діагностики зовнішнього і внутрішнього стану 

підприємства,; 
- своєчасність ліквідації причин кризи; 
− -постійність планування стратегічних оздоровчих програм; 
− -достовірність прогнозування розвитку подій; 
− -цільова орієнтація в умовах після кризового розвитку підприємства. 
Функціонування сучасних підприємств має свої особливості, які потрібно 

враховувати при побудові адекватної системи антикризового управління.  
Тому антикризове управління підприємством являє собою систему управління 

підприємством, що має комплексний характер і спрямована на запобігання та усунення 
несприятливих для його діяльності явищ. Разом з цим антикризове управління має 
широку видову класифікацію, за допомогою якої можна визначити реальний стан 
підприємства, який виник внаслідок кризи, та сформувати систему заходів, які 
допоможуть йому визначити направлення виходу з ситуації, що вже склалася. 

 
РОЛЬ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ У РОЗВИТКУ СТАРТАП-РУХУ В УКРАЇНІ 

 
Канд. екон. наук, доц. Назаренко І.Л. 

Український державний університет залізничного транспорту 
 
Стартап-рух – явище, знане в світі, що стрімко розвивається і в Україні. Якщо у 

2014 році Україна була на 37-місці в світі з 137-ми стран за кількістю стартапів  (77), то 
вже на початку 2019 року піднялася на 4 позиції і посіла 31 місце з кількістю стартапів 
(тільки у Києві їх 321). Українські стартапи в 2018 році залучили $290 млн інвестицій 
[1]. Отже, Україна має величезний потенціал у розвитку стартап-руху, і цей факт 
приваблює як закордонних та вітчизняних  інвесторів, так і вчених, які досліджують 
його передумови, перешкоди та перспективи. 

Метою даної публікації є визначення ролі бізнес-інкубаторів як складової 
інфраструктури підтримки стартапів в Україні. 

Стартап – це молода компанія, яка недавно створена або тільки знаходиться на 
стадії заснування і розвитку. Такий бізнес будується на інноваційних (нових, 
унікальних) ідеях, які ще не були запущені на ринок. Відмінними особливостями будь-
якого стартапу є такі риси [2]: 1) інноваційна ідея (яка раніше ще ніде і ніким не була 
реалізована); 2) інвестиції (власних коштів на запуск бізнесу у засновників переважно 
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немає); 3)  мінімальні строки розвитку (як правило, ідея реалізовується в середньому за 
6 місяців); 4) команда однодумців (поодинці розвинути компанію і вивести на ринок 
інноваційну ідею практично неможливо); 5) невеликі шанси на успіх, якого досягають 
лише 15-20% стартап-проектів; 6) цілі стартапу (у більшості випадків стартап 
розвивають з метою подальшого продажу і виходу на IPO (емісія)). 

Як відмічає проф. І.Б. Чичкало-Кондрацька зі співавторами, важливими 
проблемами стартапів в Україні є: нестабільний стан економіки, обмежений ринок, 
який характеризується низьким рівнем сприйняття інновацій, а також недостатній 
досвід стартаперів. У результаті – 99% молодих фірм «вмирають» на самому початку 
свого бізнесу [3]. 

Найбільші проблеми, з якими одразу ж стикаються організатори стартапа, є, по-
перше, брак знань та навичок в галузі підприємництва, а по-друге, брак коштів. Ми 
згодні з думкою багатьох бізнесменів, практиків, що перша проблема є навіть 
важливішою, адже якщо самі автори продукту недостатньо ясно усвідомлюють, для 
кого вони його створили, хто є цільова група споживачів, не мають навичок виконання 
маркетингових досліджень, не можуть чітко визначитися з бізнес-моделлю – такий 
стартап приречений на невдачу, бо він навіть не дійде до етапу презентації перед 
інвесторами. 

Рішенням проблеми може бути звернення до інституцій інноваційної 
інфраструктури, до яких, згідно з Законом України про інноваційну діяльність, 
відносяться сукупність  підприємств,  організацій,  установ, їх об'єднань,  асоціацій  будь-
якої  форми  власності,   що   надають  послуги  із  забезпечення  інноваційної  діяльності  
(фінансові, консалтингові,   маркетингові,  інформаційно-комунікативні, юридичні, 
освітні тощо). Найбільш доцільним  для стартапа є звернення до бізнес-інкубатора, де 
можна одночасно отримати всі вищеперераховані послуги.  

Під фірмою-інкубатором розуміють організацію, створювану місцевими 
органами влади або великими компаніями з метою вирощування нових компаній.   
Добір клієнтів у бізнес-інкубатор повинний проводиться на конкурсній основі [4]. 

Необхідно відмітити, що кількість бізнес-інкубаторів в Україні зростає. Так, 
нещодавно  в Києві та Харкові були відкриті інноваційні бізнес-інкубатори під назвою 
Еō BusinessIncubator, засновані на успішному досвіді США в рамках Програми USAID 
«Конкурентоспроможна економіка України» (USAID Competitive Economy Program).  

Під час проходження 4-місячного циклу в бізнес-інкубаторах, відібрані стартапи 
та команди  отримають супровід менторів світового рівня (засновники компаній, 
інвестори, керівники інкубаторів США, професори Cornell University), проходитимуть 
тренінги та спринти.  Проактивні стартапи матимуть достатньо можливостей 
презентувати себе і свій продукт венчурним фондам для залучення фінансування. В 
рамках бізнес-інкубаторів вчені, розробники та автори ідей отримають можливість 
протестувати свою бізнес-ідею та перетворити її на стартап зі зрозумілою бізнес-
моделлю.  

В Україні ідея бізнес-інкубаторів не нова. Але автори проекту називають його 
унікальним. “Наш інкубатор – справді американський за стилем. В його основі робота з 
наставниками. Ментори допомагають виводити бізнеси на міжнародний рівень. І в 
сенсі конкурентоздатності, і плані доступу до фінансування. На відміну від українських 
інкубаторів, ми маємо в цьому досвід. Ми – глобальна платформа, яка допоможе 
Україні конкурувати ефективно”, – пояснює лідер проекту, директор програми 
Корнуельского університету (США) по праву, підприємництву і технологіям Чарльз 
Уайтхед.  

До інкубаторів на конкурсних засадах допускатимуться проекти, що пов’язані з 
широким спектром технологій, включаючи механічну, хімічну, електричну, космічну, 
біо-, агро-, фінансову інженерію, фармакологію, медицину та науки про здоров’я, 
інформаційні та комунікаційні технології тощо. Відібрані стартапи пройдуть 
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чотиримісячний курс навчання, а відтак представлять свої проекти потенційним 
інвесторам [5]. 

Вік учасників не обмежений. Тренінги з менторами безоплатні, для кожної 
команди буде призначено по 1 – 2 ментори, які є фахівцями в тій галузі, до якій належить 
стартап  (оплатою менторам буде слугувати по 1% від майбутньої компанії). Крім того, в 
бізнес-інкубаторі будуть надаватися юридичні послуги  іноземними юристами, 
найпростіші – безкоштовно, а складні – за відсоток від акцій компанії.  

За словами  Ч. Уайтхеда, стартапи будуть розвиватися саме в Україні, хоча можуть 
виходити й на міжнародні ринки. Обов’язковою умовою для стартапу є наявність у 
команді (яка складатиметься з 3 – 5 людей) технічного спеціаліста, маркетолога та 
спікера, який буде презентувати ідею інвесторам. Крім того, необхідно зазначити, що, 
за правилами Еō BusinessIncubator,  не тільки тренінги з менторами, а й спілкування 
всередині команди повинно відбуватися виключно англійською мовою, що вимагає 
рівня володіння нею не менше ніж Upper-Intermediate. 

Таким чином, бачимо, що інноваційні бізнес-інкубатори сприятимуть розвитку 
стартап-руху в Україні, надаючи підтримку інноваторам, тим самим підвищуючи 
відсоток успішних проектів. Але це не означає, що не потрібна державна підтримка 
стартапів, для того, щоб вони не переїжджали за кордон. 
 
Література: 1. Українські стартапи в 2018 році залучили $290 млн, кількість ІТ-фахівців 
досягла 184,7 тис., а кількість ІТ-компаній - 4 тис. (29.01.2019) // 
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/562209.html.   2. Що таке стартап і хто такі 
стартапери // https://biznes-plan.com.ua/startap/shho-ce-take.    3. Чичкало-Кондрацька І.Б., 
Хаустова Е.О., Кондрацька  Д.С.  Інноваційний потенціал українських стартапів на 
міжнародному ринку // http://77.121.11.9/ bitstream/PoltNTU/2872/1/ Chychkalo-
Kondratska%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F5. pdf.  
4. Дикань В.Л. Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті 
[Текст]: Навчальний посібник. Дикань В.Л., Кірдіна О.Г., Назаренко І.Л., Уткіна Ю.М./ Під 
ред. В.Л. Диканя. - Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 225 с.  5. Бізнес-інкубатори американського 
зразка відкриються в Києві і Харкові 04.04.2019 // https://shotam.info/biznes-inkubatory-
amerykans-koho-zrazka-vidkryiut-sia-v-kyievi-i-kharkovi/ 

 
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЕФЕКТ КОМПЛАЄНСУ  

 
Канд. екон. наук, доц. Овсієнко О. В.,  

Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
 

У щорічному дослідженні Transparency International «Індекс сприйняття корупції 
(CPI)» за 2017 р. Україна визнана країною зі значним рівнем корупції. Індекс 
сприйняття корупції (глобальна оцінка корупції, яка здійснюється на основі комбінації 
з опитувань) у 2017 р. в Україні становив 30 балів зі 100 можливих (0 балів – дуже 
високий рівень корупції, 100 балів – вкрай низький рівень) [1]. Наскільки корупція 
заважає бізнесу? Загальновідомо, що корупція спотворює конкурентне середовище, 
дозволяє отримати необґрунтовані економічні переваги. Проте водночас корупція 
значно економить час, який витрачається на проходження недосконалих дозвільних 
процедур, адміністрування податків тощо. Український бізнес демонструє високу 
готовність брати участь у корупційних схемах. Так, за даними Національного агентства 
з питань запобігання корупції, 66 % підприємців готові вдатися до тих або інших 
корупційних дій, що забезпечать перемогу у конкурсах, тендерах; 11,5 % підприємців 
орієнтуються на суто корупційні засоби вирішення конфліктів з контрагентами по 
бізнесу [2, с. 19].  
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Цікаво, що, на думку експертів, в українському інституційному середовищі 
корупція проявляється у двох формах [2, с.  1, 7; 3, с. 158-159]:  

1) корупційна зв’язка «бізнес-влада» (використання бізнесом контактів з 
посадовими особами задля отримання тих чи інших необґрунтованих економічних 
привілеїв – спеціальних цін, особливих умов проведення тендерів, приватизаційних 
конкурсів тощо);  

2) корупційна зв’язка «бізнес-бізнес» (одержання керівниками чи 
співробітниками бізнесу незаконної вигоди внаслідок використання своїх повноважень 
у суб’єкті господарської діяльності – хабарі за працевлаштування, «відкати», 
отримання подарунків чи привілеїв; нанесення шкоди власникам шляхом 
неправомірного використання ресурсів бізнесу – продаж інсайдерської інформації, 
тендерних позицій).  

Модна стверджувати, що корупція розширює неоплачений доступ як до 
приватних ресурсів бізнесу, так і до суспільних ресурсів. У зв’язку з цим виникає 
питання: що може зупинити або зменшити попит бізнесу на корупційні способи 
вирішення ділових питань? Якщо економічна ефективність витрат, пов’язаних з 
корупційними схемами, для бізнесу будуть перевищувати ефективність витрат 
законослухняності, суб’єкти бізнесу намагатимуться додержуватися закону. І навпаки, 
якщо витрати законослухняності будуть вищими, ніж видатки, пов’язані з участю у 
корупційних схемах, корупція залишатиметься економічно вигідною.  

Очевидно, що за таких умов вагому роль у боротьбі з корупцією має відігравати 
держава. Проте в українському суспільстві держава, виконуючи цю функцію, 
«провалюється» через зрощування бізнесу та влади, відсутність незалежного 
судочинства. Останніми роками в Україні започатковані реформи, спрямовані на 
подолання цих негативних явищ, але доки що вжиті у їх межах заходи виявляються 
недостатніми. Відтак актуалізується питання про «недержавні» механізми запобігання 
участі бізнесу у корупції. 

На нашу думку, вирішенню цього завдання успішно сприяє інтеграція 
українського бізнесу у світову економіку. Сучасні світові стандарти ведення бізнесу 
змушують українські компанії, що вийшли на міжнародний ринок, бути прозорими, 
оприлюднювати інформацію про власників, винагороди менеджменту, впроваджувати 
спеціальні заходи, спрямовані на запобігання корпоративному шахрайству, 
дотримуватися принципів соціальної відповідальності. Одним з важливих механізмів 
бізнес-адміністрування, спрямованих на запобігання участі бізнесу у корупційних 
схемах, є інститут комплаєнсу, широко розповсюджений у господарській практиці 
розвинених країн світу. Загалом комплаєнс тлумачать як сукупність заходів, які 
адаптують господарську поведінку бізнес-організації до виконання встановлених, у 
тому числі нормативних, вимог. Антикорупційний ефект комплаєнсу полягає у такому. 

1. Зниження економічної мотивації бізнес-суб’єктів брати участь у 
корупційних схемах. Комплаєнс змінює співвідношення економічного ефекту 
законослухняності та економічного ефекту від участі у корупційних схемах. 
Комплаєнс-програми значно знижують імовірність фінансових збитків, які можуть 
виникнути через порушення встановлених норм та правил (штрафні санкції за 
невідповідність продукції стандартам, порушення екологічних правил, фінансові 
компенсації споживачам через відкликання продукції з ринків, штрафні санкції, 
накладені за участь бізнес-організації у недобросовісних ділових практиках, 
корупційних схемах тощо).  

2. Дисциплінування менеджменту та найманих працівників. Організація 
комплаєнс-практики, яка передбачає створення служб внутрішнього аудиту, 
систематичний моніторинг комплаєнс-ризиків, заохочення працівників вільно 
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повідомляти про власну стурбованість стосовно незаконної або сумнівної практики, не 
побоюючись санкцій, сприяє виявленню корупційних схем та своєчасного 
запровадження випереджувальних заходів. 

3. Створення ефективних норм господарської поведінки. Комплаєнс 
започатковує певний стандарт господарської поведінки, в основі якого – повна 
прозорість діяльності, неприйняття та запобігання будь-яким спробам неправомірного 
використання ресурсів бізнес-організації (у тому числі участі у корупційних схемах). 
Якщо заходи комплаєнсу впроваджуються добровільно, а сама комплаєнс-практика 
стає ендогенною складовою бізнес-адміністрування, можна очікувати високої 
ефективності відповідних заходів. За таких умов економічно вигідною стає співпраця з 
контрагентами, які додержуються аналогічних принципів ведення бізнесу.  

Усе це посилює зацікавленість приватних економічних агентів у комплаєнс-
процедурах. Так, за ініціативою Ради бізнес-омбудсмена в Україні за підтримки ЄБРР 
та ОЕСР, в Україні створена Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу, яка 
наразі нараховує 57 учасників, серед яких чимала кількість великих підприємств. 
Комплаєнс є важливим напрямом інституційного проектування вітчизняної економіки, 
який забезпечує стійкий попит з боку суб'єктів господарювання на втілення принципу 
верховенства права у систему норм, що регламентують їх взаємовідносини.  

Література: 1. Індекс сприйняття корупції – 2017 / Transparency International 
Ukraine. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/ (дата звернення 
21.01.2019). 2. Корупція у приватному секторі/ НАЗК.  URL: 
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/nazk_files/doslidzhennya/8.pdf (дата звернення 
21.01.2019). 3. Білецький А. В. Корупція у приватному секторі та роль громадськості у її 
запобіганні / А. В. Білецький // Проблеми законності. – 2016. – Вип. 135. – № С. 157-166.  

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
Канд. екон. наук, доц. Ольшанський О.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
У сучасних економічних умовах нестабільного зовнішнього середовища бізнесу 

одним з головних завдань, які стоять перед торговельними підприємствами є постійне 
удосконалення їх фінансово-господарської діяльності, що майже не можливо без 
впровадження ефективних управлінських методів, новітніх технологій і ефективних 
прийомів ведення бізнесу. В менеджмент підприємств торгівлі недостатньо 
впроваджуються сучасні інноваційні підходи щодо управління бізнес-процесами, такі 
як: впровадження систем менеджменту якості, бенчмаркінг бізнес-процесів, 
методологія безперервного удосконалення бізнес-процесів, реінжиніринг бізнес-
процесів, гринфилд та поєднання функціонального і процесного підходів [1]. Багато 
підприємств, які намагаються впроваджувати більш ефективний процесний підхід, 
спираючись тільки на дослідженні теоретичних аспектів, на практиці стикаються з 
великою кількістю проблем. Саме тому слід приділити особливу увагу дослідженню 
факторів, які заважають успішному впровадженню перетворень. 

Механізм управління бізнес-процесами можна уявити як сукупність 
організаційних методів та концептуальних підходів управління бізнесом, який 
здійснюються шляхом раціонального використання ресурсів, коштів, які у кінцевому 
підсумку визначають економічний результат (ефект) функціонування бізнесу взагалі. 
Кожна стадія розвитку бізнесу передбачає кількісну або якісну зміну організаційно-
економічних характеристик бізнес-процесів. Саме своєчасне і швидке реагування 
бізнесу і бізнес-процесів на зміну ринкового середовища, гнучкість, модернізація 
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виробництва дадуть змогу попередити і пом’якшити кризові ситуації на підприємстві, 
вибравши правильну стратегію реструктуризації (реорганізації) або перепроектування 
бізнесу (реінжиніринг бізнес-процесів і його організаційно-економічних 
характеристик). 

Управління бізнес-процесами торговельного підприємства передбачає їх 
постійне поліпшення і оптимізацію, тому найважливішими інструментами процесного 
управління є підходи і методи щодо удосконалення бізнес-процесів. У сучасній 
економічній літературі виділяють два концептуальних підходи удосконалення бізнес-
процесів: 

1. Поступовий або покроковий підхід удосконалення процесів (запропонований 
Е. Демінгом) у рамках існуючої організаційної структури управління. Підхід 
привабливий тим, що не вимагає значних капіталовкладень, а може обійтися і зовсім 
без них. 

К. Шухарт і Е. Демінг, вважають, що конкурентоспроможність підприємств 
доцільно підвищувати, проводячи невеликі, але постійні поліпшення бізнес-процесів. 
Безперервне удосконалення процесів (CPI – Continuous Process Improvement), 
запропоноване Е. Демінгом у 40-і роки, є однією з концепцій менеджменту, яка 
орієнтована на синхронізацію виробництва з потребами споживачів і підвищення ролі 
окремих виконавців. Е. Демінг запропонував наступні принципи управління: 

– необхідно ставити мету постійного підвищення якості продуктів і послуг (на 
відміну від підвищення продуктивності «за всяку ціну»), причому критерії якості 
виходять від споживача; 

– організація робіт для цього трансформується і динамічно удосконалюється; 
– досліджуються і усуваються недоліки виробничої системи, а не окремих 

працівників; 
– у центр уваги ставиться не числовий показник результату тієї чи іншої 

виробничої функції або діяльності, а якість процесу його виконання; 
– знімаються бар’єри, які встановлені виробничими підрозділами, 

організовується групова (командна) робота; 
– підвищується роль рішень і ініціативи кожного працівника [2]. 
Ці принципи Е. Демінга лягли в основу концепції загального управління якістю 

– TQM (Total Quality Management). Дана концепція об’єднала наступні підходи щодо 
поліпшення бізнес-процесів, які розроблені і використовуються на практиці різними 
школами консультантів: 

– ВРІ (Business Process Improvement) – поліпшення бізнес-процесів; 
– CPI (Continues Process Improvement) – постійне поліпшення процесів. 
– ISO 9000 – Стандарти серії ISO 9000. 
2. Кардинальний підхід, який запропонований М. Хаммером і Дж. Чампі. Цей 

підхід веде до суттєвих змін процесу і фундаментальних змін у організаційній 
структурі управління торговельним підприємством [3]. 

Незважаючи на те, що обидва підходи базуються на загальному фундаменті 
процесної теорії та методології управління процесами, зокрема загальний опис 
кордонів процесів, опис самого процесу, встановлення контрольних точок у процесах, 
вимірювання показників процесу, аналіз отриманої інформації і пропозицій щодо 
удосконалення, ці два підходи мають суттєві відмінності. 

Так, поступовий підхід більшою мірою орієнтований на удосконалення окремих 
стадій бізнес-процесу у рамках функціонально-спеціалізованих структур управління з 
метою їх уніфікації та стандартизації у рамках ІСО. У результаті такого підходу 
зменшується адаптивність торговельного підприємства, знижується гнучкість і 
підвищується бюрократизація в управлінні. Вирішення цієї проблеми на практиці часто 
зводиться до перенесення функцій структурних підрозділів торговельних підприємств у 

92 



нові процесні підрозділи, тобто до простого їх перейменування, а не до зміни змісту і 
призначення. 

Другий основний підхід щодо удосконалення процесів передбачає дослідження 
самих процесів діяльності, з точки зору цінності для споживача. У рамках цього 
підходу з’являється можливість уникнути функціональної спеціалізації в управлінні 
або значно знизити її роль за допомогою інтеграції бізнес-процесів. 

Проведений аналіз літературних джерел і вивчення практичного досвіду 
впровадження процесного управління в організаціях показав, що методів однозначного 
визначення кордонів бізнес-процесу не існує, не може бути і однозначного опису 
бізнес-процесів будь-якого підприємства, не кажучи вже про однозначну оптимізацію. 
Звідси можна зробити очевидний висновок, що всі формальні описи бізнес-процесів 
починаються з суб’єктивного визначення кордонів бізнес-процесів і всі результати 
оптимізації залежать, від кваліфікації та практичного досвіду особи яка проводить цю 
роботу. 

Література: 1. Ольшанський О. В. Розробка концепції удосконалення управління 
бізнес-процесами підприємств торгівлі. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 6 (49). С. 110–113. 
2. Deming W. Edwards. Out of the Crisis. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 
Center for Advanced Engineering Study, 1986. 510 p. 3. Hammer M., Champy J. 
Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. New York: Harper 
Collins, 1993. 32 p. 
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Інноваційне управління є ключовим інструментом підвищення ефективності 

роботи підприємства. Ряд провідних експертів в області системного управління 
відзначають, що одним з основних інструментів вирішення його поточних проблем та 
подальшого руху вперед, є застосування інновацій. Зазвичай інновації реалізуються у 
вигляді нових технологій і технічних рішень, на які мають вплив як зовнішні, так і 
внутрішні фактори. 

Важливо відзначити, що інноваційне управління підприємством має включати в 
себе систему управління інноваціями [1, с. 56], що складається зі спеціалізованих 
органів управління, а також інститут менеджерів у вигляді керівників різного рівня 
управління, наділених певними правами і можливостями в прийнятті і реалізації 
управлінських рішень, а також тих, що володіють певною відповідальністю за 
результати інноваційних процесів. 

Перелік задач, розв'язуваних у рамках інноваційного управління, надзвичайно 
широкий, в основному він спрямований на: 1) дослідження кон'юнктури ринку; 2) 
аналіз питомих витрат на виробництво інноваційного продукту; 3) оцінку ефективності 
інноваційного проекту і його привабливості для інвесторів, розроблення механізму 
залучення інвестицій. Виходячи із загальних принципів оцінки ефективності 
впровадження проектів річний економічний ефект створення та впровадження 
інновацій являє собою економію наведених (або повних) витрат у порівнянні з базовим 
варіантом, тобто ефектоутворюючі заходи полягають у зміні способу виробництва в 
розрахунку на однакову продукцію; 4) аналіз ризиків, вибір методів їх мінімізації та 
страхування; 5) визначення ефективної стратегії. Зазвичай інструментом реалізації 
стратегії є організаційна структура, яка на регіональному рівні формується залежно від 
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розподілу повноважень та відповідальності між керівниками та працівниками, що 
беруть участь у процесах стратегічного управління на підприємстві. На дану структуру 
покладаються функції з організації виконання стратегічних завдань, реалізації 
стратегічних ініціатив, балансування контрольних параметрів; 6) вибір форми передачі 
нового технічного і технологічного рішення, використовуваного при виробництві 
інноваційного продукту; 7) відбір та аналіз пропонованих ідей щодо створення нових 
інноваційних продуктів; 8) мотивацію інженерно-технічного блоку, зайнятого в 
розробці та реалізації нових інноваційних продуктів; 9) забезпечення сприятливого 
клімату і культури на підприємстві. 

Рішення перерахованих вище завдань здійснюється інноваційним менеджментом 
в процесі виконання закріплених за ними функцій. 

Особливо відзначимо, що основними джерелами для пошуку нових продуктів 
або значно поліпшених товарів і послуг, що дозволяють планувати події майбутнього, 
є: 1) аналіз результатів роботи. Це простий спосіб, який полягає в аналізі 
підприємством результатів своєї роботи, з метою визначення необхідності 
впровадження інновацій для подальшої успішної діяльності. Зазвичай підприємство 
проводить порівняння своїх звітних даних з інформацією на ринку, на основі яких 
приймає рішення про доцільність руху вперед або про необхідність внесення змін у 
роботу шляхом підсилення слабких ланок; 2) аналіз претензій клієнтів. Це один з 
головних способів, який полягає у розгляді причин претензій, їх узагальнення та 
систематизації, у цілях формування правильного висновку про коригування того чи 
іншого бізнес-процесу, де сталося порушення, і подальше застосування інновацій; 3) 
фокус-групи полягає в аналізі потреб клієнтів (потенційних покупців), які беруть 
участь у дискусії. Метод має ряд недоліків: дефіцит часу для найбільш глибокого 
вивчення думок клієнтів, відсутність реальних стимулів, розбіжність коментарів 
клієнтів з дійсною поведінкою та ін. 

Всі перераховані джерела інновацій більше орієнтовані на безсистемний процес 
генерування ідей, в якому пропозиції можуть і не виникнути. Тому на практиці 
доцільно впроваджувати більш впорядкований процес створення інновацій, в якому 
випадковість практично виключена. 

Література: 1.  Pakulina A.A. Development of information and communication 
technologies as the main condition of managerial innovations / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, 
I.S. Feklistova, H.S. Pakulina // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Universum View 17» (30 березня 2019 р., м. Київ, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-
ЛТД», 2019. – С. 53–61. 
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В ході проведеного дослідження нами було проаналізовано вплив показників 
експлуатаційної роботи на формування тарифу за перевезення вантажу, виконаний 
розрахунок залежності собівартості перевезень від ваги вантажного поїзда і 
продуктивності локомотива.  

Постійне зниження обсягів експортних перевезень на внутрішньому ринку, 
зміна структури вантаження і вантажопотоків призводить до того, що залізницям, як 
власникам перевізного процесу, доводиться активізувати свою роботу для поповнення 
вантажної бази. Одним з головних завдань залізниць України в цій галузі є приведення 
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технологій роботи у відповідність з комерційною потребою. Це передбачає проведення 
цілеспрямованої конкурентної боротьби на ринку перевезень за рахунок забезпечення 
істотного зростання швидкості просування поїздів, доставки вантажів точно в строк, 
безумовного виконання розкладу руху вантажних поїздів, збільшення продуктивності 
вантажних вагонів і скорочення терміну їх обігу та ін. 

В практику залізничного транспорту доцільно впроваджувати більш 
впорядкований процес створення інновацій, в якому випадковість практично 
виключена. Зокрема, залізницями для розгляду всіляких ініціатив підвищення обсягів 
перевезень та оцінки ефективності обслуговування клієнтів щоквартально проводяться 
міжрегіональні та регіональні координаційні ради, організовується участь керівників 
підрозділів у транспортних комісіях та на робочих майданчиках галузевих спілок, а 
також провідних промислових підприємств. Участь в даних заходах дозволяє 
Укрзалізниці системно підвищувати свою внутрішню ефективність за рахунок 
застосування інноваційних технологій та розвитку інфраструктури за ключовими 
напрямами, покращувати якісні показники використання рухомого складу (такі як, 
надійність доставки вантажів, швидкість вантажних відправок та ін.). 

Також залізницями України комплексно реалізуються технологічні і технічні 
рішення, що дозволяють забезпечити зниження собівартості перевезень до 
встановленого завдання; зростання продуктивності праці; істотно поліпшити якісні 
показники використання рухомого складу (середню вагу вантажного поїзда, дільничну 
швидкість, продуктивність локомотива); збільшити маршрутну швидкість вантажних 
контейнерних поїздів. 

Показники експлуатаційної роботи, що змінилися внаслідок реалізації 
технологічних заходів, надають значний вплив на зниження собівартості перевезень 
вантажів, і як наслідок, на кінцеву вартість послуги (тариф). 

Нами був розрахований ефект від сукупного впливу ваги вантажного поїзда і 
продуктивності локомотива на собівартість перевезень. В якості прикладу розглянемо 
ділянку Південної залізниці, на якій  створені всі умови для щодобового пропуску 2-х 
поїздів вагою 9 тис. т і 5-ти поїздів – вагою 8 тис. т. 

Формування макроекономічного ефекту буде включати в себе кілька етапів: 
1) розрахунок залежності собівартості перевезень від ваги вантажного поїзда і 

продуктивності локомотива; 
2) розрахунок зниження собівартості перевезень у результаті застосування 

мікроінновацій, спрямованих на комплексне підвищення ваги вантажного поїзда і 
середньодобової продуктивності локомотива (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Зниження собівартості перевезень в результаті застосування 
мікроінновацій на залізничному транспорті 

 

Показник 

Відносна величина 
собівартості перевезень, 
що змінюється обернено 

пропорційно величині 
даного показника  

(в середньому) 

До реалізації 
заходів 

Після 
реалізації 
заходів 

Коефіцієнти впливу 
поліпшення 

показників на 
собівартість 
перевезень 

Вага вантажного 
поїзда, т 

0,2 3980 4120 
0,2 – ((0,2 х 3980) / 
4120) = 0,0068 

Середньодобова 
продуктивність 
локомотива, тис. 
ткм брутто 

0,3 1780 1910 
0,3 – ((0,3 х 1780) / 
1910) = 0,0204 

(1 – 0,0068) х (1 – 0,0204) – 1 = -0,027 

 
В результаті реалізації мікроінновацій, спрямованих на підвищення ваги 

вантажного поїзда і середньодобової продуктивності локомотива, собівартість 
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перевезень була знижена на 2,7%, отримано значний річний економічний ефект. 
Підвищуючи ефективність перевізної діяльності, залізниці України вирішують ряд 

завдань, спрямованих на поліпшення стану залізничної інфраструктури, впровадження 
інноваційного тягового рухомого складу та реалізацію технології великовагового руху. 
Реалізація даних заходів дозволяє залізницям знизити навантаження на сортувальні станції, 
прискорити просування вагонопотіку, скоротити непродуктивні експлуатаційні витрати, 
пов'язані з приведенням поїздів до уніфікованої ваги поїзда, затримками вантажних поїздів 
на сортувальних станціях і на підходах до них. 

Ще одним інноваційним напрямком, що динамічно розвивається, реалізованим 
залізницями України, є застосування нових транспортно-логістичних послуг, у тому числі 
комплексних. В рамках конструктивного діалогу з партнерами з  транспортно-
логістичного бізнесу залізницям вдається впроваджувати нові продукти, підвищувати їх 
якість, забезпечити перевезення високоприбуткових вантажів найбільших компаній 
нафтогазового комплексу, підприємств металургійної промисловості, виробників добрив. 

Спільно з дочірніми і залежними товариствами залізницями продовжується 
розвиток комплексних інтегрованих послуг, спрямованих на: збільшення обсягів 
перевезення вантажів за розкладом; реалізацію принципів ринкового утворення тарифів 
і нетарифних методів взаємодії для залучення додаткових обсягів до перевезень 
залізничним транспортом. 

В даний час підвищеним попитом у клієнтів користується універсальний 
транспортний сервіс на підставі єдиного договору, що включає послуги вантажно-
розвантажувальних робіт, зберігання вантажу, його доставку на склади клієнта, 
надання рухомого складу. На основі консолідованого управління дочірніми 
компаніями, залізницями організований принцип впровадження аутсорсингу 
транспортної моделі управління. 

Важливо відзначити, що для України інноваційний розвиток необхідний для 
перетворення всіх сфер економіки за рахунок застосування наукових, технічних, 
соціальних та інших досягнень, так як відмова від інновацій може привести економіку 
країни за межі світового ринку технологій [1, с. 130]. З-за здібностей країн до 
копіювання будь-яких товарів і послуг Україна повинна постійно удосконалювати свої 
технології, намагатися доводити до комерційного продукту розробки інших галузей 
інноваційної діяльності. Всі можливості з використання досвіду інших країн у нас є. 

Надання додаткових сервісів і впровадження технологічних рішень, крім 
скорочення термінів доставки вантажів, дозволяють задовольняти очікування клієнтів з 
вивільнення парку вантажних вагонів і зниження транспортних витрат. 

Сталий розвиток найбільших компаній Укрзалізниці визначає значні обсяги 
фінансових вкладень у розвиток пропускних і провізних здібностей, утримання і 
ремонт інфраструктури залізниць. За рахунок реалізації інвестиційних проектів 
оновлення основних фондів, залізницями України ведеться активна робота з 
оздоровлення земляного полотна та приведення баластних призм і водовідвідних 
приямків до проектних контурів. 

Підтвердженням правильного вибору інноваційного напрямку, обраного 
залізницями, є підсумки багаторічної експлуатації технічних засобів, приведення до 
нормативного стану земляного полотна, скорочення протяжності шляху з виплесками 
та ін. Значну роль в успішному вирішенні завдань щодо пропуску повеневих вод 
відіграють мобільні підрозділи, що застосовуються при впровадженні технології 
ремонту колії на закритих перегонах залізниць. 

Література: 1. Pakulina A.A. Implementation of public-private partnerships in 
innovation / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, I.S. Feklistova, H.S. Pakulina // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 12. Economics and 
management» (5 січня 2019 р., м. Львів, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – 
С. 126–136. 
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РЕВОЛЮЦІЙНІ НОВОВВЕДЕННЯ В ОБЛАСТІ ТЕХНОЛОГІЙ І МОДЕЛЕЙ 
БІЗНЕСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
 

Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., викл. Головко-Марченко І.С. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 Пакуліна Г. С. 
 

Більшість економістів сучасності, вивчаючи причини кризових явищ в 
економіці, виявили, що вони викликані переважно появою радикально нових 
технологій, які поступово витісняють старі і кардинально трансформують структуру 
цілих ринків і галузей. Цим пояснюється еволюція поглядів учених на місце і роль 
революційних нововведень в області технологій і моделей бізнесу на сталий розвиток 
соціально-економічних систем. 

Під радикальними інноваціями розуміються революційні нововведення в області 
технологій і моделей бізнесу, які, на відміну від інкрементальних (підтримуючих) 
інновацій, спрямовані не на удосконалення існуючих технологій і моделей, а на їх 
повне заміщення. 

Основа комплексного вивчення природи радикальних інновацій в економіці була 
закладена в дослідженнях Йозефа Шумпетера. Згідно йому, радикальні інновації 
породжують великі руйнівні зміни, що викликають відхід з ринку застарілих технологій, 
і приводять до появи нових життєздатних галузей, завдяки чому відбувається небувале 
зростання економіки. Відповідно до теорії економічного розвитку Й. Шумпетера, 
заснованої на теорії великих циклів М.Д. Кондрат'єва, революційні інновації відіграють 
найважливішу роль у виході галузей з глибоких циклічних криз і пожвавлення економік: 
за впровадженням революційної технології слідкує ланцюжок менш значущих інновацій, 
і сукупність цих інновацій (інноваційний кластер) значно збільшує виробничі 
можливості підприємств при меншій кількості витрат. При цьому сама ідея про те, що 
технологічні революції спричиняють масштабні економічні зміни, була спочатку 
запропонована Карлом Марксом і Фрідріхом Енгельсом у своїй спільній роботі, однак на 
відміну від Шумпетера, вони відзначали негативну роль цих процесів при 
капіталістичному ладі. Зазначалося, що розвиток капіталістичних відносин веде до 
вдосконалення знарядь праці і постійного полегшення засобів. Згідно з ними, буржуазне 
середовище не здатне контролювати економічні відносини, які все більше 
ускладнюються і викликаються настільки бурхливим зростанням продуктивності праці, 
внаслідок чого неминуче виникають періодичні торговельні кризи, пов'язані з 
перевиробництвом товарів. Як наслідок цих процесів, відбувається знищення значної 
частини цих товарів, а також засобів їх виробництва, що у кінцевому підсумку 
призводить до тяжких соціальних наслідків. Таким чином, вони вважали, що руйнівні 
аспекти капіталізму значно переважують творчі. 

Пітер Друкер, один з найавторитетніших теоретиків менеджменту, одним з 
перших досліджував проблематику радикальної інноваційної діяльності на рівні 
інноваційного менеджменту. Він застерігає управлінців від впадання в ілюзію стійкості 
галузей і ринків, оскільки масштабні зміни їх структур часто відбуваються раптово і 
швидко. Основною причиною називається поява кардинально нової технології або 
продукції. Такі зрушення супроводжуються сплеском інноваційної діяльності і ведуть 
до появи безлічі видатних технологій і бізнес-процесів. 

Не менш відомий економіст і визнаний експерт в області вивчення економічної 
конкуренції, Майкл Портер також зробив значний внесок у ці дослідження в частині 
змін, викликаних появою революційних технологій. Він вивчав роль інновацій з точки 
зору еволюційної динаміки технологічного розвитку галузей промисловості, в якій 
мають місце дві основні тенденції: поступовий розвиток технологічних процесів і 
продуктів, і стрибкоподібний, пов'язаний з періодичною появою радикально нових 
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технологій і який приводить до кардинальних змін у галузі. Зокрема, він відзначав 
впливи нових технологій на діяльність нових і старих галузевих гравців. Через 
переривність або стрибкоподібність процесів технологічного розвитку компанія-піонер 
наражається на небезпеку, пов'язану з тим, що всі інвестиції у визнану технологію в 
якийсь момент застарівають. Точки розриву в цьому процесі відповідають великим 
технологічним нововведенням, і недавній піонер може виявитися погано підготовленим 
до переходу на новий рівень технологій саме в силу обсягів своїх інвестицій в 
попередні технології. 

Термін «підривні інновації», синонімічний поняттю «радикальні інновації», 
належить Клейтону Крістенсену. У своїй відомій книзі «Дилема інноватора. Як через 
нові технології гинуть сильні компанії» він продовжує дослідження Портера. Докладно 
описуються труднощі вибору, з яким стикаються інноваційні компанії при виникненні 
в галузі підривних технологій. З одного боку, можна продовжувати розвивати існуючі 
технології, в розрахунку на те, що нові технології не зможуть витіснити старі. З іншого, 
призупинити поточні розробки і сконцентрувати ресурси організації в новому 
напрямку. Основною причиною краху багатьох компаній-лідерів називається вибір 
першого шляху: «Саме з тієї причини, що компанії слухали своїх покупців, агресивно 
інвестували в технології, що забезпечують покупців більшою і більш якісною 
продукцією, яку вони вимагали, а також тому, що вони ретельно вивчили ринкові 
тенденції і систематично інвестували капітал в інновації, обіцяють найкращі доходи, 
вони втратили свої лідируючі позиції». Зазначимо, що однією з відмінностей 
радикальних інновацій є націленість на створення нових потреб у споживачів, які не 
відповідають ринковим тенденціям. Складність полягає в тому, що традиційні методи 
дослідження ринку і фінансові показники виявляються безсилі у визначенні ризиків, 
пов'язаних з технологіями і процесами, що зароджуються.  

Відомий інноваційний підприємець і автор публікацій з управління компаніями, 
Стів Бланк має схожу точку зору. Згідно йому, надмірне прагнення максимізувати 
прибуток позбавляє великі компанії здатності створювати радикальні інновації, і 
стратегія цих компаній обмежується подальшою експлуатацією моделей і технологій, 
що приносять доходи.  Стартапи ж не скуті подібною спадщиною, що дозволяє їм 
зосередитися на найбільш перспективних напрямках ринку інновацій. 

Важливо відзначити, що вченими проведено досить багатосторонній аналіз 
проблематики радикальних інновацій, описані механізми виникнення кризових явищ на 
рівнях галузей і підприємств. Видається, що вирішення проблеми адаптації до цих криз 
лежить головним чином в площині менеджменту підприємств, так як в умовах ринку 
саме приватні підприємства є двигуном економіки [1, с. 154]. На нашу думку, саме 
напрямок інноваційного менеджменту в економічній теорії найбільш потребує більш 
глибоких і ґрунтовних досліджень. 

Література: 1. Pakulina A.A. Sustainable development of the education system within 
the social complex of the region / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, I.S. Feklistova, H.S. Pakulina 
// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 13. 
Economics and management» (19 січня 2019 р., м. Рівне, Україна). – Вінниця: ТОВ 
«Нілан-ЛТД», 2019. – С. 151–156. 
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На сучасному етапі серед основних видів міжнародних послуг найвищі темпи 
зростання спостерігаються у туризмі. Збільшення обсягів міжнародних туристичних 
потоків, інтенсифікація розвитку туристичної діяльності у світі та Європі, наближення 
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кордонів нових країн-членів ЄС до України, проведення Євро-2012 в Україні 
актуалізують дослідження проблем зміцнення конкурентоспроможності туристичної 
галузі України, окремих регіонів, туристичних підприємств чи послуг на 
міжнародному, національному та регіональному туристичних ринках. 

Поняття «конкурентоспроможність» відображає потенційні можливості суб’єкта 
ефективно функціонувати у порівнянні з іншими суб’єктами ринку у конкурентному 
середовищі. Залежно від предмета дослідження та рівня аналізу можна розглядати 
конкурентоспроможність продуктів (робіт, послуг), підприємств (організацій), галузей 
та секторів економіки, кластерів, регіонів, національної економіки [1].  

Мігущенко Ю.В. пропонує розглядати конкурентоспроможність розглядається 
на трьох рівнях [1]: макрорівні (конкурентоспроможність національної економіки, 
галузей економіки, кластерів), мікрорівні (конкурентоспроможність продукції, 
підприємств, кластерів підприємств) та мезорівні (субмезорівні) 
(конкурентоспроможність регіонів, районів, малих міст, селищ). Для предмета нашого 
дослідження залежно від суб’єкта туристичного ринку можна розглядати 
конкурентоспроможність туристичної галузі, туристичного підприємства та окремого 
туристичного продукту (послуги). 

В умовах ринку всі суб'єкти ринкових відносин зацікавлені в оцінці 
конкурентоспроможності та надійності своїх партнерів. Оцінка 
конкурентоспроможності включає наступні етапи:  

- аналіз ринку і вибір найбільш конкурентоспроможного товару;  
- визначення порівняльних параметрів зразків товару;  
- розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності оцінюваного товару.  
Як відомо рейтинг є оцінкою аналізованого об'єкта за шкалою показників, а також 

індикатором ділової активності, який адекватно відображає кон'юнктурну ситуацію і 
дозволяє зробити точний прогноз її зміни. Поряд з цим рейтинг представляє думку 
експертів, а також оцінку підприємства на основі кількісного і якісного аналізу. 
Застосування методики рейтингової оцінки дозволить в найбільш узагальненому 
вигляді представити діяльність підприємств на ринку, визначити найбільш ефективні 
способи інвестування капіталу і тим самим підвищити ефективність виробництва. 
Методика рейтингової оцінки організацій носить системно-комплексний характер і 
заснована на різних аналітичних підходах до їх ранжирування. Вона має універсальний 
характер, але в той же час може враховувати галузеві особливості досліджуваних 
підприємств. Дана методика може бути проведена як за кожним із зазначених методів 
окремо, так і з використанням усіх методів одночасно. 

Аналіз дозволяє виявити існуючі проблеми, що стоять перед турфірмами, і вказати 
шляхи їх усунення. Якісний і швидкий розрахунок агрегованих показників є важливим 
умовою для виявлення недоліків діяльності турфірм, які необхідно усувати при 
введенні інноваційних проектів. 

Проведений аналіз свідчить, що науково-технічні розробки та їх впровадження 
залишається в Україні однією з найбільш нерегульованих сфер суспільного життя, 
відповідно, здійснення інноваційного прориву вимагає широкого комплексу заходів з 
боку держави, які мають передбачати наступні напрямки: розробку і прийняття 
відповідного нормативно – правове забезпечення, створення сприятливого 
інституційного середовища, підтримку елементів інноваційної системи (технопарки, 
технополіси, інфопорти, бізнес – інкубатори, «бізнес – янголи»), розробку та 
впровадження фінансового, кредитного, податкового, митного та інформаційного 
механізмів забезпечення розвитку інноваційних напрямків економіки. 
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СТАРТАПИ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ  
 

Канд. екон. наук, доц. Прядко О.М., канд. екон. наук, доц. Тарасов І.Ю. 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Однією з найбільш актуальних задач для розвитку національної економіки 

України є стимулювання та забезпечення темпів економічного зростання, активний 
вихід традиційного бізнесу на зовнішні ринки, розвиток бізнес-середовища для 
реалізації стартапів та інноваційних проектів. 

ІТ-технології та стартапи признано на урядовому рівні одним із найважливіших 
напрямів вітчизняного розвитку та європейських перспектив. 

Останнім часом термін «стартап» став дуже популярним. Цей напрям набуває 
дедалі більшої актуальності в Україні, а його розвиток, в сучасних умовах 
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господарювання, є важливим аспектом у підвищенні привабливості інвестиційного 
клімату країни, розвитку інноваційної діяльності та підтримці малого та середнього 
бізнесу. Стартап-проекти впроваджують у виробництво інновації та інноваційні 
технології, які сприяють підвищенню загального рівня розвитку економіки країни.  

Поняття стартапу надзвичайно ємнісне. Дефініція його визначення йде з 1939 
року, коли у США, поряд з Сан-Франциско, який був центром у сфері розвитку нових 
технологій, випускники Стенфордського університету Девід Паккард і Вільям Хьюлетт, 
розробили ідею, випробували її на практиці і назвали свій проект стартапом (від 
англійського startup – запускати, починати). Сьогодні цей проект відомий як величезна 
компанія, що випускає комп'ютери, ноутбуки, оргтехніку і супутнє програмне 
забезпечення під логотипом HP, або Хьюлетт-Паккард. 

Пізніше, в 90-ті роки, над визначенням терміну сперечалися фінансисти і 
підприємці, називаючи його основною характерною рисою то короткий термін активної 
діяльності компанії, то обов'язкове швидке зростання, створення продукту або послуги 
в умовах високого ризику. 

Класичним визначенням поняття стартап прийнято вважати те, яке сформулював 
Стівен Бланк, а саме: «Стартап – це тимчасова структура, яка спрямована на пошук і 
реалізацію масштабованої бізнес-ідеї». Простіше кажучи, стартап – це новий 
фінансовий проект, мета якого — швидкий розвиток і отримання прибутку. [1] 

Найбільш успішними стартапамі у світі є Wikipedia, Вконтакте, YouTube та ін.  
Проаналізувавши ринок стартапів в Україні можна констатувати:  щороку на 
українському ринку з’являється від 300 до 500 нових стартапів; сумарна кількість 
стартапів, які постійно функціонують на ринку - близько 900 проектів; приблизно з 600 
стартапів в рік виживає лише кілька десятків (20-40). Серед найбільш вдалих 
українських втілених ідей – Petcube (пристрій для розваг домашніх тварин), Branto 
(концепція «розумний дім»), iBlazr (пристрої світлодіодного спалаху для смартфонів), 
Skidka.ua (система, що об’єднує асортимент більш ніж сотні магазинів зі знижками) 
Eatsmart.ua (сервіс он-лайн бронювання місць у ресторанах) та ін.  

Серед найбільш перспективних стартапів 2018р. можна вважати – Handshake 
(соціальна мережа для студентів за типом LinkedIn, де роботодавці можуть знайти для 
себе співробітників, а студенти можуть знайти собі роботу. З мережею співпрацюють 
більше 500 університетських центрів розвитку кар'єри, зареєстровані 9 мільйонів 
студентів, а роботу їм пропонують 250,000 роботодавців.), MEL Science (залучення 
дітей до науки), BauBax (універсальна куртка), Robot Vera (штучний інтелект, який 
здатний замінити HR-агента), Volterman (смарт-гаманець, який об'єднує в собі не тільки 
функцію зберігання грошей і кредитних карт, але ще і вай-фай, камеру, яка 
запам'ятовує, хто відкривав ваш гаманець в останній раз і бездротову зарядку для 
телефону), Molekule (пристрій, який бореться з пилом, не просто збираючи її, а 
руйнуючи складові молекули пилу. Приємним бонусом є те, що пристрій 
підключається до вай-фай і може управлятися здалеку за допомогою смартфона), BM 
Power (спеціальні енергетичні системи, що перетворюють водень в електрику 
екологічним, безшумним і дуже ефективним способом),  The Xpand Quick Release 
System (вирішує проблему новим баченням шнурків для взуття), Kript  ( додаткова 
допомога для трейдерів, який, за допомогою штучного інтелекту, може управляти 
кріптоактівамі на різних біржах) та ін. [2] 

Традиційно найбільша частка стартапів припадає на ІТ- сектор. Їх розвиток 
становить для України чималу перспективу. Ця галузь є п’ятою за обсягами експорту, 
причому переважно у економічно розвинені країни. Бізнес-інкубатори виступають 
могутнім інструментом підтримки малого та середнього бізнесу. Вони надають 
командам стартапів повний набір послуг - коучінг, юридичну та фінансову підтримку, 
навчання, пошук інвесторів та ін. За останні роки стартап-індустрія в Україні суттєво 
зросла. Збільшилась не лише кількість проектів, але і обсяг інвестицій в них; а даний 
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напрям став стрімко розвиватись і в інших галузях та напрямках бізнесу – харчової 
промисловості, індустрії послуг, медицині та ін.   

Основна частка всіх стартапів діє в Києві - 49%, інша розподілилась по Україні: 
Дніпро - 16%;  Львів - 9%;  Харків - 8%;  Одеса - 6%;  інші міста - 12%. 

Для успіху стартапу на ринку він повинен мати маркетингове обґрунтування, яке, 
на наш погляд, має бути ретельно пропрацьовано за наступними напрямами: 

- незадоволені або частково задоволені потреби потенційного споживача та 
яким чином ідея (її втілення) дозволяє вирішити цю проблему та вивести людину на 
новий рівень життя; 

- сучасний стан ринку пристроїв, які частково вирішують цю проблему, їх 
недоліки та переваги; 

-  необхідна сума для запуску стартапу та її обґрунтування; 
-  перелік (база) можливих інвесторів в проект; 
-  орієнтовна роздрібна вартість пристрою (послуги) для кінцевого споживача. 
Для розвитку успішного бізнес-середовища стартапів в Україні необхідні 

наступні умови: створення середовища, в якому буде вигідно здійснювати інноваційну 
та традиційну підприємницьку діяльність; адаптування інструментів державної 
політики для підтримки стартап-проектів; допомога в отриманні вигоди від росту 
онлайн-ринків.  

Література: 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://itstatti.in.ua/zarobitok-v-interneti/161-startap-shcho-tse-take.html. 2. [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://marketer.ua/15-luchshih-startapov-2018-goda/  

 
ИСТОРИЯ ДЕНЕГ АЗЕРБАЙДЖАНСКOГО МАНАТА 

 
Магистрант  гр. ФБС 18-1 мі Сабиіна Аидин Самедова  

Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. Садыков М.А.,  
Харьковский национальный университет внутренних дел 

 
Впервые собственная валюта Азербайджана была введена в обращение в 1919 

году. Стремление молодой Азербайджанской Демократической Республики вывести 
национальную валюту – манат – на международную арену проявилось в том, что на 
самой крупной банкноте номиналом 500 манатов надписи были исполнены на 
международном французском языке. 

Второй раз валюта Азербайджана внедрялась в 1920 году – уже от имени 
Азербайджанской Советской Социалистической Республики (АССР). Но уже в 1923 
году Азербайджан входит в Закавказскую Советскую Федеративную 
Социалистическую Республику (ЗСФСР) и с этого времени начинается регулирование 
банковской системы Азербайджана из Москвы. В 1936 году, в соответствии с принятой 
Конституцией СССР, Азербайджан был включен в состав СССР, на территории 
которого советский рубль стал единственной валютой. 

Новая страница в истории денежного обращения в стране началась после 
восстановления независимости Азербайджана. Указом Президента Азербайджанской 
Республики от 15 июля 1992 было принято решение о выпуске в обращение 
национальной валюты. 

Национальная валюта Азербайджанской Республики введена в обращение 15 
августа 1992 года, а с 1 января 1994 года распоряжением лидера страны Гейдара 
Алиева манат признан единственным законным платежным средством на всей 
территории страны. 

Сегодня в Азербайджане имеют хождение банкноты достоинством в 1, 5, 10, 20, 
50 и 100 манатов.Манат равен 100 гапикам. В обращении находятся металлические 
монеты достоинством в 1, 3, 5, 10, 20 и 50 гапиков.  
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Дизайн банкнот был разработан австрийским дизайнером валют Робертом 
Калиной, который также разработал современный дизайн банкнот евро. Монеты также 
показывают определённую схожесть с монетами евро. 

Часть банкнот по заказу Центрального банка Азербайджанской 
Республики печатает частная британская компания De La Rue. 

Технические параметры банкнот нового поколения разработаны при 
техническом содействии Национального банка Швейцарии. Банкноты нового 
поколения имеют четыре уровня безопасности, из которых только первый уровень 
распознается без специальных приборов.  
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УБЕРИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА ИЛИ ЛАСКОВЫЙ ZВЕРЬ 
 

М.э.н. Свиридович С.В.  
БНТУ Факультет маркетинга менеджмента предпринимательства 

 
Как известно из социальных исследований, планету захватывает поколение Z. 

Сейчас четверть населения Земли – люди, рожденные между 1995 и 2010 годами. 
Консалтинговые компании выяснили, как очередная смена поколений влияет на рынок 
товаров и услуг. Об этом пойдет речь в данной статье.  

Прежде всего необходимо выявить основные характеристики всех возрастных 
групп, выделяемых исследователями в рамках смены поколений и их ментальных 
ориентиров.   

Поколение X – термин, применяемый к поколениям людей, родившихся в 
разных странах с 1965 по 1979 год, другая датировка — 1961—1981. Термин 
используется в демографии, общественных науках и маркетинге, хотя часто его можно 
встретить в общественной культуре. Поколение X в самый разгар своей социальной 
жизни попало в ситуацию, когда технологии начали меняться многократно на глазах, 
вызывая взрыв социальных трансформаций. Именно это поколение знает жизнь вне эры 
интернет. Они могут сравнить и понять преимущества и недостатки информационных 
технологий и темпа их изменений[1].  

Миллениалы или Поколение Y – поколение родившихся после 1981 года, 
встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего 
глубокой вовлечённостью в цифровые технологии. В момент появления термина 
Поколение Y противопоставлялось Поколению X, которое соответствует предыдущему 
демографическому поколению.  

Generation Z – термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся 
примерно с 1996-го года. Представители поколения Z активно используют планшеты, 
VR- и 3D-реальность. Зачастую термин «поколение Z» рассматривается в качестве 
синонима термина «цифровой человек». Поколение Z интересуется наукой и 
технологиями (например, предполагается, что многие представители поколения будут 
заниматься инженерно-техническими вопросами, биомедициной, робототехникой), а 
также искусством. Также предполагается, что поколение будет экономным[2].  

Разница между всеми этими поколениями не только и не стольо в возрасте, 
сколько в психологии, привычках взглядах на мир, вкусах и предпочтениях. Если X и Y 
застали слом эпох и кризисы, то представители крайнего поколения – это полностью 
«цифровые» люди, пока не сталкивавшиеся с серьезными проблемами. Данная 
глобальная «отцифрованность» мозга и глобальная «компьютеризация» поведения 
отразилась на маркетинговой концепции бизнеса. Поколение Z не помнят жизни без 
гаджетов, для них приложения важнее сайтов, а аренда привлекательнее обладания. 
Общая «уберизация» поведения и восприятия привела к тому, что сегодня не 
обязательно что – то покупать, чтобы этим пользоваться. И хотя аренда в той или иной 
форме существовала всегда, именно люди Z считают эту замену полноценной. Главный 
принцип «зетов» - меньше затрат и кратковременное но эффективное пользование.  

Сегодня напрокат берут не только дорогие вещи, но даже детские игрушки и 
букеты (для красивых селфи на праздник). Таким представителям нового поколения не 
нужны пылящиеся вещи – им нужна функия вещи или просто возможность сделать с 
ней снимок для соцсетей (не запостил – не было). И такой слом психологии способен 
изменить не только рынок, но и общество в целом[3].  

Для людей Z перемены важнее, чем любая привязанность. И на это нужно делать 
основной акцент. 

Далее представлена схема пути от поиска товаров до реального обладания 
вещью для нынешнего поколения.  
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Рисунок 1 – Путь приобретения товара поколением Z 
 

Из схемы видно, какова стратегия приобретения любого товара нынешней 
молодежи. Сейчас система «увидел – купил – порекомендовал друзьям» не работает. 
Сейчас система функционирует иначе. После того, как человек увидел любой товар, его 
главная мысль – проанализировать информацию по нему в интернете. Затем 
информация пересылается личным сообщением друзьям и родственникам в социальной 
сети. После этого покупатель приобретает товар (желательно в интернете) и 
обязательно размещает фото данного товара в инстаграм. То есть можно сделать вывод, 
что цель приобретения – краткосрочное пользование и возможность похвастаться 
внешним видом, эргономичностью товара друзьям с помощью информационных 
технологий.  

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что маркетинговую политику 
любого бренда нужно оптимизировать под потребности реального покупателя. То есть 
маркетологи и специалисты должны в своих методах продвижения делать ставку на 
акцентирование плюсов товара в виде внешнего вида и его «фотогеничности». А 
данный аспект автоматически становится генератором вторичной рекламы .  

Литература: 1. Дизайн рекламы в глянцевых журналах [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://propel.ru/press. – Дата доступа: 09.03.2019. 2. Generation X 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mycharm.ru/articles/text/?id=2337. 
– Дата доступа: 10.03.2019. 3. Ласковый Zверь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://shkolazhizni.ru/archive/0/n-3104/. – Дата доступа: 03.03.2019. 

 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ДИСКУРС СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА СТИКУ 

ПСИХОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІКИ 
 

Канд. екон. наук, викл. Сидоренко Ю.В. 
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 
 
В сучасних умовах глобалізації транснаціоналізації економічних відносин, 

посилення науково-технічного прогресу та перенасичення ринків все новими товарами та 
послугами, одним із основних завдань ефективного господарювання стає пошук нових 
підходів щодо впливу на поведінку споживачів та стимулювання попиту. Ця проблема 
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знаходиться на стику двох наук – економічної та психологічної, тож, виникає необхідність 
розгляду питань господарювання з точки зору синтетичної науки – економічної психології. 
Практика застосування економічної психології дозволяє господарюючим суб’єктам, 
розуміючи сутність закономірностей, що лежать в основі споживчого вибору, зміцнювати 
свою конкурентну позицію на ринку та максимізувати прибуток.  

Відмінності в підходах економіки і психології щодо погляду на економічне 
життя носять принциповий характер [1]. Економічний підхід, передусім, розглядає 
економічну поведінку як економічно доцільну, раціональну, спрямовану на 
максимізацію вигоди і мінімізацію витрат. Головним завданням економіки і є вивчення 
законів ведення ефективнішого господарювання. Психологічний підхід розглядає 
економічну поведінку як окремий елемент людського життя, далеко не єдиний і не 
завжди найголовніший. Для економіста ірраціональна поведінка – виняток, для 
психолога вона – норма. Економічні підходи до розвитку суб’єктів господарювання: 
безпосередньо залежать від математичних підрахунків при розробці економічних 
моделей; базуються на догматі «раціональної» та «економічної людини»; для більшості 
економістів є загальноприйнятими; 

Психологічні підходи до вивчення діяльності суб’єктів господарювання 
відзначаються: відсутністю єдності серед дослідників; застосуванням точних 
математичних методів лише для статистичної обробки результатів; вивченням 
поведінки не абстрактної «економічної людини», а реальних людей, з урахуванням їх 
менталітету, звичок, характеру, вікових та статевих особливостей, стану фізичного та 
психічного здоров’я, ціннісних орієнтацій, сімейних, дружніх та корпоративних 
стосунків та обов’язків і т.п. 

Економічна психологія має свої принципи та завдання [2]. До методологічних 
принципів економічної психології слід віднести: 

• принцип культурно-історичної зумовленості економічної поведінки – 
особливості економічної поведінки залежать від культури та рівня розвитку 
суспільства; 

• принцип суб’єктності – людина в економічному житті є активною, усвідомлює 
свої цілі, цілеспрямовано керує своїми вчинками, обирає лише ті засоби, які потрібні їй 
для актуальних для неї питань, індивідуальним чином взаємодіє з різноманітними 
економічними суб’єктами (людьми, організаціями); 

• принцип взаємозалежності свідомості та поведінки – людські вчинки не завжди 
на 100% відповідають її ідея, смакам, цінностям, цілям. Поведінка та свідомість є 
залежними, однак не тотожними проявами людини;  

• принцип взаємовпливу економічних та соціально-психологічних явищ – 
економічні умови впливають на людину, її світогляд, поведінку, настрої; 

До основних завдань економічної психології належать:  
• підвищення якості та конкурентоспроможності продукції; 
• заощадження ресурсів; 
• максимальна активізація творчого потенціалу співробітників; 
• суттєве підвищення економічних показників фірми. 
В сучасній економічній психології сформувалися такі основні напрями 

досліджень, як: психологія економічної поведінки; психологія грошей; психологія 
накопичення; психологія споживання; психологія зайнятості; психологія 
підприємницької діяльності; психологія ухвалення рішень в господарській діяльності. 

Для успішного ведення господарської діяльності доцільно звертатися до понять 
економічної психології та її фундаментальних знань, оскільки вона пояснює основні 
види поведінки споживачів, а також чинники, які впливають на неї. Успішне 
використання цих знань дасть змогу виробити доцільну політику підприємства у 
певних економічних умовах, а також механізми ефективного стимулювання попиту. 
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У умовах сучасності економічна психологія стає все більш модною та 
затребуваною сферою науки. З кожним роком росте усвідомлення необхідності розвитку 
цієї галузі науки, оскільки в сучасних умовах ведення господарства розвиток економічної 
психології може надати підприємству суттєві конкурентні переваги. В умовах запеклої 
боротьби за споживача підприємство повинно відкривати для себе нові шляхи 
стимулювання збуту та досягнення добробуту суспільства, а не використовувати тільки 
традиційні методи. На основі можливостей цієї науки можуть бути віднайдені нові шляхи 
впливу на людину як на споживача, управління його економічною поведінкою, що може 
бути перспективним напрямком подальших наукових досліджень. 

Література: 1. Сидоренко Ю.В., Юмаєва Г.М. Дослідження теоретичних засад 
економічної психології / Сидоренко Ю.В., Юмаєва Г.М. // Формування ринкових 
відносин в Україні: зб. наук. праць. − Київ, 2014. − № 9 (160) − С. 117-121.  
2. Винославська О.В.  Економічна психологія: предмет, методи, міждисциплінарні 
зв'язки / О. В. Виснославська // Вісник Національного технічного університету України 
"Київський політехнічний інститут". – 2007. – №1. – С. 64-72. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОЇ 

УМОВИ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ 

 
Ст. гр. ЕП-41 Ситник А.С.  

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Благой В.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
На сьогодні на розвиток економіки країни впливає ефективна робота малих та 

середніх підприємств. Економічне зростання залежить від розвитку підприємницької 
діяльності, оскільки це сприяє насиченню та диверсифікації  ринків, при цьому дає 
змогу компенсувати витрати ринкової економіки (кон'юнктурні коливання, безробіття 
та кризові явища).  

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки важливою умовою 
стабільної діяльності підприємства в ринковому середовищі є його 
конкурентоспроможність. Вона забезпечується його ефективною виробничо - 
господарською діяльністю, стійким фінансовим станом, конкурентоспроможністю 
продукції і результативною маркетинговою діяльністю. 

Бізнес базується на трьох основних обставинах: перша – споживач; друга – 
нарахування у персоналу глибоких спеціальних знань про виробництво продукції 
даного виду; третя – випуск продукції високої якості, а одним з основних критеріїв 
успіху бізнесу являється конкурентоспроможність. 

Основа конкурентних відносин – свобода вибору – реалізується у формі 
прагнення кожного одержувати для себе особисто грошовий дохід. Конкуренція 
означає наявність на ринку великої кількості незалежно діючих продавців і покупців. 

Конкурентоспроможність – це спроможність об’єкта витримувати конкуренцію 
в порівнянні з аналогічними об’єктами в умовах конкурентного середовища. 
Конкурентоспроможність об’єкта визначається за результатами маркетингових 
досліджень, сегментування ринку. 

Поняття конкурентоспроможності фірми включає в себе великий комплекс 
економічних характеристик, які визначають положення фірми на ринку. Цей комплекс 
може включати характеристики товару, а також фактори, які формують в цілому 
економічні умови виробництва та збуту товару фірми. 

Існує багато понять конкурентоспроможності, наприклад, міжнародна 
організація «Європейский форум по проблемах управління» (European Management 
Forum) запропонувала вважати конкурентоспроможністю фірми «реальну та 
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потенційну здатність компанії пректувати, виготовляти товари, які по «ціновим» і 
«неціновим» характеристикам в комплексі більш привабливі для споживача, ніж товари 
конкурентів». 

Теоретичні та методологічні основи забезпечення конкурентоспроможності та 
розвитку маркетингової діяльності підприємств закладені в роботах таких західних 
економістів як І. Ансофф, П.Р. Діксон, П.Ф. Друкер, Ф. Котлер, Б. Карлофф,  
Ж. Ламбен, К. Макконнелл, М. Портер, Ф. Роджерс, Й. Шумпетер, Е. Чемберлін,  
П. Самюельсон і ін. Необхідно відзначити, що дослідження конкурентоспроможності 
підприємств і фірм зарубіжними фахівцями проводилося на прикладі західних країн і 
використання їх досвіду неможливо без урахування реалій української ринкової економіки. 

Література: 1. Elektronnij resurs.- Rezhim dostupu: 
https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0a65625a2bd78a4c53a89521306c36_0.html  

2. Elektronnij resurs.- Rezhim dostupu: 
http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/74685.doc.htm 

 
ДЕФІНІЦІЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ  

 
Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Зростаюча роль людини в економічних процесах вимагає ґрунтовних теоретико-

методологічних досліджень в цій царині з метою чіткого обґрунтування широкого 
спектру понять, що вживаються в науковому обігу. Велика кількість термінів не мають 
однозначного наукового тлумачення та не окреслені в правовому полі, що викликає 
розмите розуміння соціально-економічних категорій.  

Еволюційно, категорія кадровий потенціал з’являється в економічному обігу 
внаслідок зміни екстенсивного способу розвитку виробництва на інтенсивний. Що, в 
науковій думці розцінюється як реакція науки на потребу практики, яке передбачало 
зростання якісного формування та використання відповідних можливостей окремих 
працівників як єдиного цілого. Як фактор, що спонукав виникнення поняття «кадровий 
потенціал» визначають посилення ролі людського чинника в діяльності підприємств.  

Під час дефініції категорії кадровий потенціал підприємства (КПП) необхідно 
враховувати всю сукупність підходів (ресурсний, факторний, інтегральний, системний, 
атрибутивно-синтезуючий індикативно-результуючий компетентністний), які склалися 
в економічній думці на поточний період часу. Проаналізовано існуючі підходи до 
розуміння соціально-економічної категорії «кадровий потенціал підприємства», та 
встановлено, що, відповідно, до ознак системи, його сутнісне навантаження найбільш 
повно розкривається саме через системний підхід. Автор вважає, що слід розглядати 
КПП як відкриту соціально-економічну систему (від грец. systema – те, що складається 
з частин, об’єднане) і це має сенс, адже кадровий потенціал взаємодіє як із зовнішнім 
ринком праці щодо покращення своїх характеристик через рух кадрів, так і внутрішнім, 
шляхом переходу трудового потенціалу в кадровий через покращення якісних 
характеристик. Крім того, необхідно врахувати дуальність системи, коли складові 
більш низького порядку (індивідуальні потенціали як системи) утворюють систему 
більш високого порядку – кадровий потенціал. 

Встановлено, що кадровий потенціал підприємства є складною динамічною 
соціально-економічною системою, яка має як статичні характеристики, які 
представлені її структурою та режимом функціонування (сукупністю елементів та 
характеристиками процесів), так і динамічні, які пов’язані з цільовою складовою, тобто 
напрямком рухом у  просторі; 

Запропоновано під кадровим потенціалом підприємства розуміти відкриту 
соціально-економічну систему, яка представлена наявною сукупністю здібностей і 
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можливостей кадрів підприємства, що мають кількісні та якісні характеристики, 
необхідні підприємству задля сталого розвитку.  

 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 

 
Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В., асп. Наливайко Т.Л. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Транспортна галузь, займає важливе місце в економіці України, так, виходячи із 

структури валової доданої вартості за I кв. 2018р., її частка становила 8,2% (для 
порівняння: будівництво – лише 2,2%, сільське господарство – 4,0%, хоча нижче, аніж 
в промисловості – 27,7% та торгівлі – 17,5%). 

Державне управління в галузі транспорту здійснюють центральний орган 
виконавчої  влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у  сфері 
транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури (Міністерство 
інфраструктури України), місцеві Ради народних депутатів  та інші спеціально 
уповноважені на те органи відповідно до їх компетенції [1]. Склад єдиної транспортної 
системи визначається Законом України «Про транспорт». Окрім нього, діяльність в 
сфері транспорту регулює цілий ряд нормативно-правових актів (Закони України «Про 
міський електротранспорт», «Про трубопровідний транспорт», «Про автомобільний 
транспорт», «Про залізничний транспорт».), а також передбачено ліцензування цього 
виду діяльності. Так, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним 
транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним 
транспортом, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 
1001; Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1567. 

Господарська діяльність в цій сфері, як і в будь-якій іншій, відбувається на 
основі українського законодавства, відповідно до якого її можуть здійснювати суб’єкти 
господарювання – юридичні та фізичні особи, зареєстровані у встановленому порядку. 
Господарський кодекс України, як одного із суб’єктів господарювання визначає, 
юридичну особу - підприємство. 

В Законі України «Про транспорт» [1] не наведено чіткого визначення терміну 
«підприємство (а) транспорту», але визначено основи господарської діяльності 
підприємств транспорту - перевезення пасажирів, вантажів, багажу та  пошти, надання 
інших транспортних послуг, експлуатація і ремонт шляхів сполучення здійснюються 
залізницями, пароплавствами, суб’єктами господарювання у морських портах,  
автомобільними, авіаційними, дорожніми  підприємствами та організаціями, якщо це 
передбачено їх статутами. Також вказано, що за кожним видом транспорту діяльність 
здійснюють відповідні підприємства та наводиться їх перелік. Визначення підприємств 
за видами транспорту загального користування наведено в табл. 1. 

Як бачимо з даних табл. 1, визначення підприємства будь-якого виду транспорту 
не корелює з визначенням підприємства згідно Господарського Кодексу України [2]: 
«підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним 
органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими 
суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного 
здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської 
діяльності в порядку, передбаченому Господарським Кодексом та іншими законами». 

При цьому поняттям підприємство транспорту законодавство не оперує, окрім 
визначення підприємств залізничного транспорту, які розуміються як суб’єкти 
господарювання,  які  провадять  діяльність  у  сфері залізничного транспорту [3]. 
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Таблиця 1 – Склад транспорту загального користування (побудовано на основі [1]) 
 

Вид транспорту Визначення  
Залізничий транспорт Підприємства, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, 

пошти, рухомий склад залізничного транспорту, залізничні шляхи 
сполучення, а також промислові, будівельні, торговельні та постачальницькі 
підприємства, навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади, 
заклади  охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, культури, науково-
дослідні, проектно-конструкторські організації, підприємства промислового 
залізничного транспорту та інші підприємства,  установи  та організації 
незалежно від форм власності, що забезпечують його діяльність і розвиток.  

Морський транспорт  Підприємства, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, 
пошти,  судна,  судноремонтні  заводи, морські шляхи сполучення, а також  
підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні і постачальницькі 
підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної 
культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації та інші 
підприємства, установи та   організації незалежно від форм власності, що 
забезпечують  роботу морського транспорту. 

Річковий транспорт Підприємства, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, 
пошти, порти і пристані, судна, суднобудівно-судноремонтні заводи, 
ремонтно-експлуатаційні бази, підприємства шляхового господарства, а також 
підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні та постачальницькі 
підприємства,  навчальнізаклади,  заклади охорони здоров'я, фізичної 
культури та спорту, культури, проектно-конструкторські організації та інші 
підприємства, установи і організації незалежно від форм  власності,  що 
забезпечують роботу річкового транспорту. 

Автомобільний 

транспорт 

Підприємства, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, 
пошти, авторемонтні і шиноремонтні підприємства, рухомий  склад 
автомобільного транспорту, транспортно-експедиційні підприємства, а також 
автовокзали і автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні організації 
тасоціально-побутові заклади, інші підприємства, установи та організації 
незалежно від форм власності, що забезпечують роботу автомобільного 
транспорту. 

Авіаційний транспорт Підприємства, що що  здійснюють  перевезення пасажирів, вантажів, багажу,  
пошти, аерофотозйомки, сільськогосподарські роботи, а  також аеропорти,  
аеродроми,  аероклуби,  транспортні засоби, системи управління  повітряним 
рухом, навчальні заклади, ремонтні заводи цивільної авіації та інші 
підприємства, установи та  організації незалежно від  форм власності,  що 
забезпечують роботу авіаційного транспорту. 

Міський 

електротранспорт 

Підприємства, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів,  багажу,  
пошти,  рухомий склад, трамвайні і тролейбусні лінії, ремонтно-
експлуатаційні депо, службові   приміщення, фунікулери, канатні дороги, 
ескалатори, заводи по ремонту рухомого складу  і  виготовленню  запасних  
частин,  споруди  енергетичного господарства та зв'язку,   промислові, 
ремонтно-будівельні, торговельні  та  постачальницькі  організації,  навчальні 
заклади, науково-дослідні  та  проектно-конструкторські  установи,  заклади 
охорони  здоров'я,  відпочинку, фізичної культури і спорту та інші культурно-
побутові заклади і підприємства, установи та організації незалежно  від  форм  
власності,  що  забезпечують роботу міського електротранспорту. 

 
Крім того, в науковому та повсякденному обігу вживаються терміни 

«транспортне підприємство» та «підприємство транспорту», які пропонуємо вживати 
як синоніми. Аналіз інших законодавчих актів в сфері транспорту демонструє певні 
неузгодженості  щодо понятійно-категоріального апарату, який визначає суб’єктів, які 
ведуть господарську, підприємницьку діяльність в сфері транспорту. Зустрічаються 
терміни: «суб’єкт господарювання», «перевізник», «підприємство (а)». При цьому 
перевізник (за видами транспорту) визначається як суб’єкт господарювання (може бути 
як фізичною, так і юридичною особою), яка надає послуги з перевезення, 
транспортування. Підприємство ж є більш вужчим поняттям, аніж суб’єкт 
господарювання (перевізник). 
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Виходячи з вищенаведеного, доцільно ввести в нормативно-правове поле 
визначення транспортного підприємства (підприємства транспорту), яке б корелювало з 
його дефініцією в Господарському Кодексі України. Пропонуємо розкрити термін 
«транспортне підприємство» як самостійний суб'єкт господарювання, створений 
компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або 
іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом 
систематичного здійснення господарської діяльності в сфері транспорту, відповідно до 
Закону України «Про транспорт» в порядку, передбаченому Господарським Кодексом 
та іншими законами. 

Література: 1. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. № 232/94-
ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. (із змінами та доповненнями). 
2. Господарський кодекс України: Закон від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. (із змінами та 
доповненнями). 3. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. № 
273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40.  (із змінами та 
доповненнями). 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ АВТОТРАНСПОРТУ 

 
Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В., асп. Наливайко Т.Л. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Персонал є визначальною складовою діяльності підприємства будь-якої сфери, в 

т.ч. й транспортної. Особливої важливості він набуває в сучасних умовах, коли, якісний 
кадровий потенціал працівників підприємства є визначальним фактором 
конкурентоспроможності. Слід відмітити декілька нормативно-правових актів, які 
визначають вимоги до кваліфікаційних характеристик працівників автотранспортних 
підприємств в Україні. В Законі України «Про автомобільний транспорт» ст. 16 - 18 
сформовано вимоги до персоналу (кадрів) підприємств автотранспорту (рис. 1), які 
становлять кількісний базис їх кадрового потенціалу.  

 

 
 

Рисунок 1 – Характеристики кількісного базису кадрового потенціалу підприємств 
автомобільного транспорту (побудовано автором на основі [1]) 

 

Водії транспортних засобів, чисельність яких займає велику питому вагу в 
загальній структурі персоналу автотранспортних підприємств, повинні проходити 
підготовку, перепідготовку, атестацію та підвищення кваліфікації водіїв транспортних 
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засобів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [1]. Законом також 
передбачені підвищені вимоги до організації праці та контролю за роботою водіїв 
транспортних засобів (ст.18). 

Відповідно до [2] управління персоналом (кадрами) на підприємствах 
автомобільного транспорту всіх форм власності, здійснюється із врахуванням 
кваліфікаційних характеристик професій працівників. ДКХПП є однією із складових  
основи формування  професійної системи  підприємства, встановлює вимоги до 
професійного рівня працівників  автомобільного  транспорту та створює умови для 
зниження трудомісткості робіт і підвищення продуктивності праці в галузі. 

Література 1. Закон України «Про автомобільний транспорт» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2344-14 2 Довідник кваліфікаційних характеристик 
професій працівників. Випуск 69 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0136650-06?lang=ru 

 
СПЕЦИФІЧНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ РОБОТОДАВЕЦЬ-

ПРАЦІВНИК 
 

Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В., викл., асп. Устіловська А.С. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Останнім часом на ринку праці виникають нові форми нестандартної праці, які, 

на даний момент, майже не регламентуються чинним національним законодавством в 
сфері праці, серед яких варто відзначити дистанційну зайнятість (телероботу) і 
запозичену працю. Феномен нестандартної  (нетиповою) праці слід розглядати в її 
антагоністичному аспекті – стандартної (типової) зайнятості, якою, згідно українського 
законодавства  вважається повна зайнятість – зайнятість працівника за нормою 
робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим 
договором. Це – наймана праця на умовах повного робочого часу на основі 
безстрокового трудового договору. Якщо змінюється хоча б одна з умов, то слід 
говорити про нестандартну зайнятість. До відомих форм нетипової зайнятості, які 
знайшли своє відображення в правовому полі України, відносять: самозайнятість, 
праця на умовах строкових трудових договорів або неповного робочого часу, праця за 
цивільно-правовими договорами тощо. 

Аутсорсінг (англ. outsourcing) – це практика, в якій фізична особа або компанія 
виконує завдання, надає послуги або виробляє продукцію для іншої компанії, функції 
якої могли б бути або, як правило, виконуються всередині фірми. Аутсорсинг 
використовується компаніями, щоб скоротити витрати [1]. Ауттаскінг (англ. out – 
зовнішній і task – завдання). Відрізняється від аутсорсингу меншими масштабами, 
розподілом доручень між малими фірмами [2].  

Аутплейсмент (працівники, що звільняються, працевлаштовуються в іншу 
організацію). Процедура аутплейсмента заключається в тому, що керівники організації 
допомагають знайти роботу звільненому працівнику.  

Види аутплейсмента: 
- відкритий – робітнику відкрито оголошують про його звільнення за різними 

причинами, також незалежно від причини звільнення такому робітнику пропонують 
допомогу у працевлаштуванні (найбільш поширений вид аутплейсмента, який 
використовують велика кількість організацій); 

- закритий – робітнику оголошують про припинення трудового договору і відразу 
пропонують інші варіанти роботи (такий вид аутплейсмента використовують лише під час 
звільнення працівника, який займає високу посаду, відкрито про його звільнення не 
повідомляють для того, щоб його не прийняли на роботу конкурентні організації); 
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- масовий – під час звільнення декількох працівників з причин банкрутства чи 
ліквідації організації (таких вид аутплейсмента має витратний та довготривалий 
характер, може тривати від 1 місяця д 1 року); 

- індивідуальний – під час звільнення одного працівника, робітнику індивідуально 
повідомляють про звільнення та пропонують допомогу у працевлаштуванні.  

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 (англ. personnel leasing) – управлінська технологія, різновид 
аутсорсингу, яка дозволяє забезпечити бізнес-процеси підприємства необхідним 
персоналом, використовуючи послуги сторонньої організації; 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. 

Тимчасовий найм (англ. 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]. 

Коучинг – це процес допомоги суб’єктові в покращенні кількісних або якісних 
характеристик його діяльності; це серія засобів, які допомагають людині у процесі 
праці наблизитися до своїх потенційних можливостей, зрозуміти свою роль, задачу [4].  

Види коучингу: 
Life Coaching (Лайф-коучинг) – концентрується на плануванні життя і досягненні 

власних цілей (охоплюють уміння організації узгодженості між особистим і 
професійним життям);  

Business-coaching (Бізнес-коучинг) – формування динамічної, креативної позиції 
в конкурентному середовищі, а також підтримка і супровід у розвитку бізнесу;  

Executive coaching (Коучинг для керівників) – спрямований на найвищий рівень 
керівництва. Найбільш ефективний, коли топменеджер починає керівну / управлінську 
кар’єру, хоче розвивати нові уміння і потребує підтримки у важкі моменти кар’єри.  

Дауншифтінг (від англ. down shift – рух вниз) – процес коли робітник 
відмовляється від більш високої посади та заробітної плати, за власним бажанням, 
задля меншого психологічного навантаження, збільшення вільного часу і т.д.  

Наслідки дауншифтінгу: 
- зменшення доходів; 
- психологічний комфорт; 
- фрилансер (вільний працівник); 
- балансування між роботою та дозвілям.  
Alumni group. Ще одним поширеним явищем ринку праці стає  «boomerang 

employee» − наймання колишніх співробітників компанії (alumni). Перевагою колишніх 
працівників та їх повернення є те, що вони розуміють культуру та цінності компанії, 
розуміються на її внутрішньому середовищі краще, аніж інші. 

Література: 1. Аутсорсинг як інструмент забезпечення ефективної діяльності 
підприємства / Тонюк М.О. // Випуск # 10 / 2017 Економіка і суспільство (С. 372-376).  
2. Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. М., 2012, с. 37. 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.  
4. Коучинг яу сучасна технологія педагогічного керівництва [Електронний ресурс] /  
Д.В. Гребеняк, В.І. Маслов. Режим доступу – 
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/stud_almanah/14_.pdf 
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ПРОБЛЕМАТИКА СТАРТАП РУХУ В УКРАЇНІ 
 

Канд. екон. наук, доц. Смачило В.В., канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Стратап-рух є новим віянням в українській економіці та наберає популярності. В 

Україні та у світі в цілому існує певна неусталеність щодо розуміння стартапу, також 
відсутнє й законодавче його визначення. Стартап пропонуємо розуміти як організацію, яка, 
базуючись на інноваціях, стрімко зростає в умовах невизначеності та обмеженості ресурсів. 

За даними [1], на основі аналізу кількості стартапів у 137 країнах світу,  сервіс 
StartupRanking (https://www.startupranking.com) розробив  рейтинг,  в  якому Україна у 
2018 році посіла 42 місце (215 стартапів), випередивши Литву і Естонію. Перше місце в 
рейтингу займає США – 45 004 стартапів, друге місце у Індії – 5203 стартапів і третє у 
Великобританії з 4702 стартапами. Втім, незважаючи на певні успіхи та зростання 
інвестицій в стартапи, засновані українськими громадянами  залучили (+231% в 2017р. 
порівняно з 2016р.) існує ряд проблем, які, на основі вивчення інтернет-джерел та 
думок самих стартаперів [1], узагальнено на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Проблеми стартап-руху в Україні  
 

На наш погляд, основою інтенсифікації розвитку стартапів в Україні повинна 
стати системна підтримка на всіх рівнях – державному, регіональному, що обумовить 
створення єдиної стартап- екосистеми. Її діяльність доцільно здійснювати через мережу 
регіональних (локальних) хабів, які б надавали консультаційні освітні, послуги, 
допомагали в пошуку інвесторів, з’єднували потреби бізнесу з науковими розробками 
університетів. Це забезпечило б утримання кадрового потенціалу в Україні, а не 
вимиванні інноваційних ідей за кордон, розвиток малого та середнього бізнесу, 
інтеграцію університетської освіти та бізнес-середовища. 
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Література: 1 Основні тенденції розвитку стартапів в Україні - проблеми, перешкоди і 
можливості [Електронний ресурс ]. – Режим доступу https://www.civic-synergy.org.ua/wp-
content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf 

 
СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «СИНЕРГІЯ» 

 

Канд. екон. наук, доц. Смачило В.В., Ярошенко Є.Д. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Управління складними-соціально-економічними системами в сучасному світі 

неможливо уявити без врахування концепції синергії. Популярність даної теми на 
основі пошукових запитів, яку можна визначити за допомогою Google Trends, 
англійською мовою у всьому світі (англ. synergy) залишається стабільно високою і за 
останні 5 років коливалася від 79 пунктів (серпень 2013р.) до 75 пунктів (серпень 
2018р.) [1]. В Україні це значення коливається в межах 87-50 пунктів [2] за аналогічний 
період. Слід зауважити, що вказані напрацювання стосуються всіх сфер науки, а не 
лише досліджень синергії в економіці. Наведені дані свідчать про актуальність 
дослідження в цій сфері, що обумовлює його своєчасність. 

Відправною точкою дослідження такого феномену як синергія є семантичний 
аналіз категоріального апарату, в силу того, що в науковому просторі зустрічаються 
схожі поняття: «синергія», «синергізм», «синергетика». 

В англійській мові (британський та американський варіанти) відносно синергії 
оперують поняттями synergy (іменник); synergism (іменник) та synergistic (прикметник), які 
мають таку семантику (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Семантика слів «synergy», «synergism» та «synergistic» 

Термін, 
джерело 

Визначення 

Synergy 
[22] 

If there is synergy between two or more organizations or groups, they are more 
successful when they work together than when they work separately.  

Якщо існує синергія між двома та більше організаціями або групами, то 
вони є більш успішні, коли вони працюють разом, ніж коли вони 
працюють окремо. 

synergy (in 
British) 
[3] 
 

1. Also called: synergism: the potential ability of individual organizations or 
groups to be more successful or productive as a result of a merger;  2.  another 
name for synergism (sense 1) 

1. Також називається: синергізм: потенційна здатність окремих 
організацій або груп бути більш успішною або продуктивною в результаті 
злиття; 2. інше ім'я для синергізму (сенс 1) 

synergy (in 
American)[3] 

1. combined or cooperative action or force; 2.  synergism 
1. об'єднані або спільні дії або сили; 2. Синергізм. 

Synergy 
[4] 

the combined power of a group of things when they are working together that is 
greater than the total power achieved by each working separately: 
об'єднана потужність групи, коли вони працюють разом, більша, ніж 
загальна потужність, що досягається кожною роботою окремо. 

synergistic 
[5] 

relating to the interaction or cooperation of two or more organizations, 
substances, or other agents to produce a combined effect greater than the sum of 
their separate effects. 
те, що стосується взаємодії або співпраці двох або більше організацій, 
речовин або інших агентів, що створює комбінований ефект, більший за 
суму окремих ефектів. 
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https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/working
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/separately


Наразі, поява в українському варіанті термінів «синергія» та «синергізм» 
обумовлені різними варіантами перекладу, хоча, англійські варіанти «synergism» та 
«synergy» співпадають, тому в українському науковому обігу їх доцільно 
використовувати як синоніми. Хоча, в роботі [6] перший вважають більше характерним 
для природничих наук, в економічній же сфері доцільніше використовувати другий. 
Змістовне навантаження «синергії», виходячи із словникових визначень, полягає в 
тому, що ефект від сумісної діяльності двох чи більше об’єктів, агентів, сил, 
потужностей, тощо більша, аніж сума ефектів кожного окремого компонента. 

Відносно синергетики в англійській мові оперують поняттям synergetics, яке 
описується двома теоріями: 1) дослідження системної поведінки, запропоноване 
Бакмінстером Фуллером; та 2) школа з термодинаміки та інших системних явищ, 
розроблена Германом Хакеном (H. Haken).  Саме останній науковець ввів термін 
«синергетика» в академічний обіг в 1977р., випустивши монографію Erfolgsgeheimnisse 
der Natur (нім.), яку було переведено на англійську «The Science of Structure: 
Synergetics», а також видано російською [7]. В своїх дослідженнях Г. Хакен [7] 
репрезентує «теоретичні засади та практичні приклади різних систем, в яких із 
хаотичного стану виникають складноупорядковані просторові, часові або просторово-
часові структури» [8]. Тобто базовим є самоорганізація, яка, на думку [9] є процесом, 
результатом якого є створення, відтворення або удосконалення організації складної 
динамічної системи. 

Так як синергетика займається вивченням систем, що складаються з великої 
кількості частин, компонентів або підсистем, одним словом, деталей, що складним 
чином взаємодіють між собою [10,7], то основною метою взаємодії такого роду систем, 
на думку Янкового О.Г. виступає синергія – об'єднане функціонування двох або більше 
факторів, що характеризується тим, що воно значно перевершує ефект кожного окремо 
взятого компонента та їх суми [10]. 

Саме тому слід розмежувати поняття «синергія» та «синергетика», як це 
рекомендовано в роботі [8]. І, в той же час, синергія є невід’ємною ознакою складних 
систем, що робить її пов’язаною із синергетикою. 

 
Література: 1. Google Trends [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://is.gd/IhMSpX; 2. Google Trends [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://is.gd/5MLUFy; 3. Collins English Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/synergy; 4. Cambridge dictionary 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://is.gd/6kyUVC; 5. Oxford dictionary [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://en.oxforddictionaries.com/definition/synergistic. 6. Иванов Д.А. 
Понятие «синергия» и «синергический эффект»: семантический и эволюционный аспекты // 
Российское предпринимательство. – 2016. – Т. 17. – № 20. – С. 2583–2594. – doi: 
10.18334/rp.17.20.36917; 7. Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен. – М.: Мир, 1985. – 419 с.  
8. Скіцько В. Концептуальні засади управління логістичними системами з врахуванням синергії 
та синергетики / В. Скіцько // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. 
Economics. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: 
Економiка, 2015, issue 4 (169), 53-58; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bulletin-
econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/169_9.pdf; 9. Потапова Н.А. Синергетичний 
розвиток складних економічних систем[ Електронний ресурс] / Н.А. Потапова// Проблеми 
економіки та управління: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Й.М. Петрович. – 
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 180-186. 10. Янковий О.Г.,  
Мельник Н.В., Янковий В.О. Оцінка синергетичного ефекту виробничо-фінансових систем на 
основі детермінованих моделей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://is.gd/FISJNX 
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АНАЛІЗ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) 
МІКРОПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ У 2012-2017 РОКАХ 

 
Здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр», Сузанська О.І. 

Науковий керівник – канд. екон. наук,  
доц. кафедри «Статистики, обліку і аудиту» Чуприна О.А.,  

Харківський національний університет ім. Каразіна 
 

 
Для цілей оподаткування Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» №996-14 від 16.07.1999 р. класифікує всі підприємства 
на мікропідприємства, малі, середні та великі. 

Так, відповідно до ст. 2 цього закону: 
Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної 

фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із 
таких критеріїв: 

• балансова вартість активів - до 350 тисяч євро; 
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тисяч 

євро; 
• середня кількість працівників - до 10 осіб [3]. 
Оскільки, обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) є одним із 

найважливіших показників ефективності діяльності будь-якого підприємства, доцільно 
проаналізувати обсяги реалізованої продукції суб’єктами мікро підприємництва 
України у динаміці у 2012-2017 роках (див.табл.1). 

 
Таблиця 1 – Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) 

мікропідприємствами Украіни у 2012-2017 роках 

Рік 

Обсяги 
реалізованої 
продукції, 

млн.грн 

Абсолютний приріст, 
млн.грн 

Темп росту, % Темп приросту,% 

базісний 
ланцюгов

ий 
базісний 

ланцюг
овий 

базісн
ий 

ланцюг
овий 

2012 212651,2 - - - - - - 
2013 216111,4 3460,2 3460,2 101,63 101,63 1,63 1,63 
2014 230729,3 18078,1 14617,9 108,50 106,76 8,50 6,76 
2015 307450,0 94798,8 76720,7 144,58 133,25 44,58 33,25 
2016 361784,0 149133,0 54334,0 170,13 117,67 70,13 17,67 
2017 497777,1 285126,0 135993,0 234,08 137,59 134,08 37,59 

Джерело: побудовано автором за [2,4] 
 
Таким чином, з даних, наведених в таблиці, можна побачити, що протягом 2012-

2017 років в Україні спостерігається збільшення обсягів реалізованої продукції 
суб’єктами мікро підприємства у абсолютному значенні: у 2017 році, порівнюючи с 
2012 роком, обсяг реалізованої продукції збільшився на 285126,0 млн.грн, а також у 
відносному: у 2017 році, порівнюючи з 2012 роком обсяг реалізованої продукції 
збільшився на 134,08%.  

Проте, також важливим показником є кількість мікропідприємств в Україні, і їх 
зміна у динаміці у 2012-2017роках, для наочного зображення якої доцільно побудувати 
графік (див.рис.1). 
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Рисунок 1 – Динаміка кількості мікропідприємств в Україні у 2012-2017 роках 
Джерело: побудовано автором за [4] 

 
З даних, наведених на графіку, можна побачити, що кількість мікропідприємств 

в Україні стрімко збільшувалась до 2015 року, проте з 2015 спостерігається значний 
спад кількості суб’єктів мікро підприємництва, що вказує на від’ємну динаміку 
розвитку мікробізнесу в Україні. 

Так, основними проблемами розвитку мікробізнесу в Україні є: 
1. Загальний стан економіки України: економічні кризи 2013-2014 років, високі 

темпи інфляції, девальвація гривні; 
2. Низька інвестиційна діяльність в Україні, і як наслідок, відсутність у малого 

бізнесу початкового капіталу [1]; 
3. Недосконалість податкової системи, що спонукає до розвитку тіньової 

економіки у мікробізнесі; 
4. Монополізація бізнесу, захоплення ринку великими виробниками; 
5. Слабкий механізм (або повна його відсутність) державного фінансування та 

кредитування. 
Таким чином, для забезпечення сталого розвитку мікробізнесу в Україні 

необхідно провести ряд економічних та податкових реформ, розвивавати інвестиційну 
діяльність в Україні, впроваджувати системи бюджетних фінансувань для 
мікропідприємств, формувати належне правове середовище, розвивати етику бізнесу, 
збалансовувати суспільні та державні інтереси. 

Література: 1. Дикань О.В. / Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та 
шляхи забезпечення. 2017 / О.В. Дикань. URL : 
http://btie.kart.edu.ua/article/viewFile/101559/96928 (дата звернення 01.05.2019). 
2. Ковальчук Т. М. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ 
Т. М. Ковальчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича.  Чернівці: Рута, 2011.543 с.   
3. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 
16.07.1999 № 996-XIV (Редакція станом на 16.11.2018) // База даних «Законодавство 
України» / ВР України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 
29.04.2019). 4. Статистична інформація / Офіційний сайт державної служби статистики 
України.  URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 01.05.2019).  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Аспірант Терещенко В.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Кандидат фізико-математичних наук, доцент Терещенко В.Л. 

Філія «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»» 
 

Розвиток людства та, зокрема, сучасного суспільства характеризується значним 
впливом на нього інформаційних технологій, які проникають в усі сфери діяльності, 
забезпечуючи життєдіяльність суспільства та утворюючи глобальний інформаційний 
простір. Відповідно, у сфері розвитку економіки, підприємництва та, зокрема, 
маркетингу застосовуються новітні розробки IT-сфери, 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 винахідницької, науково-дослідної діяльності, для 
підтримки прийняття рішень в науково-технічній, соціальній та інших сферах, 
обумовлюється не лише питання важливості, а й 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; 
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]. 
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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 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;  
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– 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. 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 окресленої проблеми залишається пошук шляхів підвищення 
ефективності застосування інформаційних технологій в сучасному підприємництві. 

2. Окрім того, 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. 

Література: 1. Варвиш О.С. Проблеми становлення та перспективи розвитку інтернет-
маркетингу в українській економіці [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ineks/2014_5/235.pdf 2. Босак І.П. Роль інформаційного 
забезпечення у підвищенні якості управління підприємством / І.П. Босак, Л.Й. Кобрин // 
Кваліологія книги. – 2015. – Вип.10. – с.44-47 3. Бова Т.В. Формування механізму державного 
управління функціонуванням національної інноваційної системи / Т.В. Бова // Економіка та 
держава. – 2016. – № 4. – С. 132–134. 4. Маннинг К. Введение в информационный поиск / К. 
Маннинг, П. Рагхаван, Х. Шютце – М.: Вильямс, 2014. – 600 с. 

 
АРТ-КЛАСТЕРИ: РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Викл. Устіловська А.С., ас. Божидай І.І. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Арт-кластери – модний термін, яким визначають мало не третину ініціатив, 

пов'язаних з міською нерухомістю. Сьогодні арт-кластери вважаються чи не найбільш 
живими місцями різних міст країн світу: тут проходять кращі лекції і семінари, 
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працюють наймодніші ресторани і клуби. Мати офіс в креативному центрі сьогодні - 
значить, бути в тренді. 

Розвиток креативної нерухомості – світовий тренд, а так звана ревіталізація 
промислових зон – ключовий напрямок у світовій урбаністиці.  

Концепції кластерів різноманітні: від наповнення офісними просторами до 
виставкових площ і складних центрів з елементами торгівлі. Навіщо власники або 
керуючі компанії так ускладнюють бізнес? Швидше і легше було б здати приміщення в 
оренду під офіси або ж, якщо місце розташування дозволяє, перетворити фабрики в 
елітне житло. 

Все складніше. За красивою назвою «кластер» ховаються складні об'єкти, де з 
тих чи інших причин по легкому шляху не піти: існують обмеження по містобудівним 
регламентам, неможливо змінити цільове призначення або є обмеження через 
охоронного статусу. 

При редевелопменті промислових територій створюються цікаві та оригінальні 
креативні комплекси з локальною ідентичністю (центри дизайну, туризму, освіти і 
культури).  

Приклади креативних кластерів, створених в результаті редевелопмпента 
промислових територій: Gasometer (Відень) – арт-простір, створене на базі колишніх 
газгольдерів; NDSM (Амстердам) – найбільший голландський «місто мистецтв» на 
території колишньої судноверфі; Chelsea Market (Нью Йорк) – торговий молл, офісне та 
арт-простір на території колишньої кондитерської фабрики, резидент – Google; Kaapeli 
(Гельсінкі) – культурний простір, арт-квартал на території кабельної фабрики; Лофт 
"Фабрика" Енді Ворхола в Нью-Йорку, Brewery – Пивзавод – один з найбільших 
креативних кластерів в Лондоні і там же Центр сучасного танцю в Люішеме, знамениті 
Cultural Industries Quarter в Шеффілді, шоколадна фабрика в колишній будівлі 
кондитерської фабрики "Барратс" в Вуд Грін (The Chocolate Factory, Wood Green, North 
London). Кластер 798 – одного з найвідоміших творчих кластерів в Китаї, Сохо, 
Грінвіч-Віллідж, дизайнерський квартал в Гельсінкі. Всі вони стали центрами 
культурного життя своїх країн і прикладами ефективної капіталізації культури. 

Практика повернення до життя старих заводів давно відома на Заході, однак 
лише тепер набуває популярності в Україні. Всього за п'ять років тільки в столиці 
виникло близько десятка подібних культурних і розважальних майданчиків. 

В стінах столичного Дарницького шовкового комбінату, який розкинувся на 
значних розмірів території в 12 га, насичене життя, тепер у колишнього промислового 
об'єкта нова назва - арт-завод Платформа. Кожні вихідні тисячі співвітчизників прямують 
сюди за смачною їжею, якісним одягом від українських виробників і актуальною музикою. 
А в будні дні облаштовані тут робочі місця окупують фрілансери і співробітники 
креативних індустрій, в сусідніх з ними майстернях працюють художники.  

Знадобилося лише два роки і € 3 млн інвестицій, щоб арт-кластер став 
флагманом нового для країни напрямки підприємництва - ревіталізації. Це процес, коли 
бізнесмени і менеджери від культури вкладають гроші в занедбані склади і фабрики, 
пристосовуючи їх під рекреаційні зони. 

Також в числі перших проектів по перетворенню постіндустріальних руїн в 
країні став центр культурних ініціатив Ізоляція. Він з'явився в Донецьку в 2010-му на 
території колишнього заводу з виробництва тепло- і звукоізоляційних матеріалів.  

Уже через рік Ізоляція здивувала багатьох: в серці індустріальної України, де в 
дефіциті були навіть найпростіші картинні галереї, експонувалася інсталяція Цая 
Гоцяна, одного з кращих художників сучасного Китаю. Протягом трьох наступних 
років центр прийняв кілька десятків художніх проектів з різних країн, тут почали 
влаштовувати кіноогляди і лекції. Досить скоро він перетворився в провідну майданчик 
сучасного мистецтва в Донбасі. Наразі Ізоляція вимушено перебралася до Києва, проте 
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залишилася вірна індустріальної естетики. Новим будинком донецького арт-центру у 
вигнанні став Київський судноремонтно-суднобудівний завод на Подолі. 

В 2016 році в промисловому районі Харкова запустив свої шестерінки новий, 
амбітний проект "Арт-завод Механіка. Інша земля", який розташувався в стінах 
колишнього паровозобудівного заводу. Механіка - це, багатофункціональна культурно-
творча майданчик, парк, концертний майданчик, виставковий центр, інкубатор 
креативних індустрій, центр сучасного мистецтва. Місце для відпочинку, розваг, 
проведення нестандартних приватних і публічних подій в атмосфері заводського 
антуражу і духу забутих часів 

Про українські ініціативи почули за кордоном. Фабрика повидла, а також 
Ізоляція та арт-завод Платформа вже стали членами міжнародної мережі Trans Europe 
Halles. Ця організація об'єднує кілька десятків арт-просторів, які влаштувалися в 
колишніх заводських павільйонах. Участь в проектах цієї мережі гарантує обмін 
досвідом і обіцяє реалізацію спільних міжнародних проектів. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 
 

Канд. екон. наук, доц. Уткіна Ю.М. 
Український державний університет залізничного транспорту 

 

Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, 
подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх 
технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як 
невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських 
країнах модель соціально-економічного розвитку. 

Загальновідомим є положення про те, що глобалізація світової економіки – 
об’єктивно обумовлений, незворотній процес, який охоплює все світове товариство і 
призводить до утворення єдиної системи майбутнього світового господарства, 
інтегрованого на глобальній інноваційно-інформаційні системі і грошовій основі [1,  
с. 396]. Зазначимо, що певним етапом процесу глобалізації є посилення регіональних 
інтеграційних процесів, спрямованих на поступове об’єднання держав, у ході якого 
національні економіки держав стають усе більш відкритими, а національні 
товаровиробники одержують додаткові можливості виходити на зовнішні ринки [2,  
с. 52]. За рахунок цього конкуренція як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках 
посилюється. Це є позитивним моментом, оскільки відкриваються можливості 
реалізовувати наші товари на території інших держав, крім того всі говорять нам про 
високу екологічність наших товарів, їх якість і конкурентоспроможність. 

При цьому на увазі мається саме глобальна конкурентоспроможність 
підприємства, процес забезпечення якої будується з урахуванням наступних аспектів: 

- виробничий – номенклатура й асортимент продукції, характер технологій, 
масштаби виробництва, забезпеченість основними видами ресурсів, якість ресурсів, 
гнучкість виробництва; 

- маркетинговий – дослідження та прогнозування ринку, система просування та 
збуту товарів, ціноутворення, рекламна діяльність, обслуговування споживача; 

- фінансовий – ступінь ліквідності, активність, доходність і платоспроможність 
підприємства, залежність від зовнішніх джерел фінансування, інвестування наявних 
коштів, загальний фінансовий стан підприємства; 

- інноваційний – здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт власними силами, використання запозичених результатів науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт, ступінь оновлюваності продукції та технологій, 
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ступінь використання інформаційних технологій; 
- кадровий – кількісний та якісний склад персоналу, тип лідера, характер 

організаційних цінностей, комунікації та процедури; 
- управлінський – тип організаційної структури управління, її гнучкість та 

раціональність, стилі та методи управління, адаптаційні можливості [3, с. 236]. 
Вихід українських підприємств на глобальні конкурентні ринки, а також 

завоювання та збереження сталої конкурентної позиції на них можливе лише за умови 
забезпечення їх конкурентоспроможності, яка ґрунтується на випуску 
конкурентоспроможної продукції. В умовах розвитку постіндустріального суспільства, 
як зазначають деякі науковці, дослідження напрямів забезпечення конкурентостійкості 
підприємств зміщується у бік визначення природи інтелектуального капіталу, як 
фактору формування сталих конкурентних переваг і конкурентоспроможності 
підприємства у тривалій перспективі. Збільшення інтелектуальної складової як у самих 
продуктах та послугах, так і у процесах їх просування на ринок й безпосередню 
комерціалізацію, є тенденцією не тільки на рівні національної, але і світової економіки, 
що характеризує так звану «економіку знань». Інтелектуалізація сучасної економіки є 
досить помітною на рівні сучасних інформаційних технологій, але інформаційно-
технологічна складова тут відіграє швидше вторинну роль. Враховуючи складну 
природу інтелектуалізації та інформатизації економічних відносин, ці поняття слід 
розглянути як в цілому, так і шляхом виявлення певних їх аспектів [4, с. 122]. 

Управління інтелектуальним капіталом формує стратегію його ефективного 
використання для підприємства. Інтелектуальний капітал включає знання, вміння, 
досвід, кваліфікацію, які, в свою чергу, реалізуються в продуктивності праці і 
підвищують конкурентоспроможність підприємства на ринку. Форми і методи 
управління інтелектуальним капіталом впливають на ринкову вартість підприємства, 
рівень капіталізації, конкурентоспроможність у галузі. Управління інтелектуальним 
капіталом підприємства – це, в першу чергу, системний підхід до визначення 
використання матеріальних і нематеріальних активів, повноцінного застосування 
досвіду та всіх інформаційних активів [5]. Недостатня увага до питань стратегії 
управління інтелектуальним капіталом може призвести до втрати 
конкурентоспроможності та банкрутства. Стратегія управління інтелектуальним 
капіталом формує раціональне використання знань, досвіду, потенціалу, тим самим 
створюючи нову вартість, реалізовану в продукції.  

Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з 
розвинутими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, 
зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин. Це – найкращий 
спосіб реалізації національних інтересів. Визнання інтелектуального капіталу 
першочерговим фактором забезпечення конкурентних переваг підприємства пов’язано 
з найбільшою його цінністю – персоналом підприємства, який має характеризуватися 
високим професійно-кваліфікаційним рівнем, творчим та інноваційним підходом до 
виконання посадових обов’язків, здатністю пристосування до організаційно-
технологічних змін, вмінням якомога повно використовувати можливості сучасних 
інформаційних та комунікаційних технологій, прагненням до самовдосконалення тощо. 
Успішна реалізація ключових напрямків формування сталих конкурентних переваг 
прямо залежить від усіх складових інтелектуального капіталу – людського капіталу, 
структурного капіталу, споживчого капіталу – та факторів впливу на його складові. 
Зазначений підхід до ідентифікації інтелектуального капіталу через фактори впливу 
визначає його джерелом створення інтелектуального продукту, який у подальшому, 
залучаючись до технологічних або комерційних процесів, проявляється у вигляді 
виробничого чи маркетингового інтелектуального активу підприємства, що забезпечує 
отримання прибутку та конкурентоспроможність його продукції. 

Література: 1. Avanesova N. Improvement of a Mechanism of Providing Economic 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Канд. екон. наук, доц. Фісуненко П.А., 
аспірант Зюзя А.О. 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

В умовах модернізації економіки у ХХІ ст. надзвичайно актуальними для всіх 
країн світу є проблеми використання та розвитку інтелектуального потенціалу, його 
ролі для розвитку інтелектуального підприємництва, інтелектуального бізнесу. 
Інтелектуальний бізнес як перспективний напрям економіки України задля 
забезпечення конкурентних переваг має спиратися на наявний інтелектуальний 
потенціал підприємств. Саме завдяки ефективно реалізованому інтелектуальному 
потенціалу, його трансформації в інтелектуальний капітал, забезпечується підвищення 
рівня конкурентоспроможності підприємств, відкриваються нові можливості їх 
інноваційного розвитку. 

Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання все більше переходить у 
площину інтелектуального бізнесу. Сьогодні на зміну традиційним способам 
господарювання приходять нові форми підприємницької діяльності, що ґрунтуються на 
широкому використанні нематеріальних активів підприємств, інтелектуальних 
продуктів та інтелектуальних ресурсів. У зв’язку з тим, що конкурентні переваги 
суб’єктів господарювання у сучасному світі формують інтелектуальні складові, 
стратегічно важливими на сьогодні є питання, пов’язані зі створенням і розвитком 
інтелектуальних ресурсів та їх можливостей, що у своїй взаємодії формують поняття 
інтелектуального потенціалу. 

Термін«інтелектуальний потенціал» є об’єктом багатьох наукових досліджень. 
Слово «потенціал» походить від латинського «potentia», що трактується довідниковою 
літературою у значенні «сила», «потужність», «можливість»,«міць», «приховані 
можливості». У тлумачному словнику сучасної української мови «потенціал» 
розглядається як «запас чого-небудь, резерв; приховані здатності, сили для якої-небудь 
діяльності, що можуть виявитися за певних умов» [1]. Наявні наукові розвідки, які 
досліджують етапи формування поняття «потенціалу» як економічної категорії, 
пов’язані з розвитком суспільства [2]. 
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Якщо на першому етапі формування до складових економічного потенціалу 
дослідники відносили перш за все природно-ресурсний, трудовий та інвестиційний 
потенціал, то в останні роки все більша увага науковців приділяється категоріям 
інноваційний та інтелектуальний потенціал, що близькі до поняття «науково-технічний 
потенціал» [3, С.14-15]. 

Актуальність формування та реалізації інтелектуального потенціалу підприємства 
пояснюється тим, що на рівні підприємства інтелектуальний потенціал є основою 
інноваційного розвитку. Існують різні точки зору щодо поняття «інтелектуальний 
потенціал». Зокрема, «інтелектуальний потенціал» як особлива сукупність ресурсів 
суспільного виробництва, що містить у собі матеріальні, природні, трудові, фінансові й 
інформаційні ресурси[4, С. 9]. Інші наукові розвідки розглядають «інтелектуальний 
потенціал» як економічну систему, сукупність зв’язків і відношень між елементами 
інтелектуального капіталу (персонал, ринкові активи, структурні активи, 
інтелектуальна власність), які встановлюються в процесі проектування, виготовлення, 
реалізації та споживання продукту й управління цими процесами [5, С. 743]. 
Інтелектуальний потенціалом називають також сукупність організованих у певних 
соціально-економічних формах ресурсів, що можуть за певних внутрішніх і зовнішніх 
умов розвитку інноваційного середовища бути спрямовані на реалізацію інноваційної 
діяльності, метою якої є задоволення нових потреб суспільства [6, С. 16]. Сучасний 
стан розвитку інноваційного потенціалу країн та шляхи подолання негативних 
тенденцій розвитку дослідники аналізують на основі індексів глобальних рейтингів з 
оцінки інноваційної діяльності, які дають можливість визначити закономірності 
розвитку, сильні та слабкі сторони [7]. 

Так зокрема, інноваційний індекс Європейського інноваційного табло (Innovation 
Union Scoreboard) відображає основні індикатори оцінки інноваційного потенціалу 28 
країн ЄС, а також 8 країн, що не є членами цієї спільноти як, наприклад, Україна. Усі 
країни, що входять до табло, залежно від значень узагальнюючого індексу, згруповані у 
чотири групи: «інноваційні лідери», «сильні інноватори», «помірні інноватори» та 
«повільні інноватори». 

У доповіді «Європейське інноваційне табло 2018» було проаналізовано дані за 
2017 р. Значення сумарного показника  для України у 2017 р. становило 29,4%, що 
свідчить про падіння на 1,8% порівняно з 2010 роком. Воно також є нижчим за середнє 
по Європі. Таким чином, Україну було зараховано до групи країн «повільні 
інноватори», що говорить про поки що негативні тенденції розвитку інноваційного та 
інтелектуального потенціалу України [8].  

Поняття «інтелектуальний потенціал» багатоаспектне. Воно знаходить своє 
відображення у інших складових економічного потенціалу, зокрема трудовому 
(людському), технологічному, інформаційному, фінансовому, організаційному, тощо. 
Якщо розглядати це поняття на індивідуальному рівні, як сукупність інтелектуальних 
здібностей працівників (знань, умінь, інформації, цінностей, навиків і т. д.) та 
можливостей їх розкриття, розвитку і використання, то до складу інтелектуального 
потенціалу необхідно перш за все віднести накопичені знання та кадри, що володіють 
цими знаннями. Хоча беззаперечне значення у формуванні та розвитку 
інтелектуального потенціалу мають також інші складові такі як: матеріально-технічна 
база, організаційні фактори, фінансові можливості для одержання нової інформації і 
знань та як умови використання знань.  

Роль інтелектуального потенціалу у розвитку інтелектуального бізнесу на 
сьогодні беззаперечно підтверджена дослідниками. Інтелектуальний потенціал, як 
основа інноваційного розвитку є рушієм прогресу у бізнесі, науці, владі [9]. Питання 
формування та реалізації інтелектуального потенціалу підприємства надзвичайно 
важливі і у зв’язку з необхідністю подолання негативних тенденцій у сфері реалізації 
інтелектуального потенціалу з метою стимулювання розвитку інтелектуального 
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бізнесу. В умовах модернізації економіки України серед визначальних факторів 
прогресу, особлива роль належить саме інтелектуальному потенціалу, який здатен 
генерувати технологічні інновації, створює можливості для інтелектуального 
підприємництва, нових форм бізнесу, переходу країни на вищий рівень технологічного 
укладу та стає вирішальним чинником соціально-економічного розвитку.  

Література: 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 000 слів і 
словосполучень. – К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с. 2. Иноземцев В.Л.Современное 
постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: учеб. пособие для 
студентов вузов. – М.: Логос, 2000. – 304 с. 3. Таранюк Л.М. Потенціал і розвиток 
підприємства: навчальний посібник / Л. М. Таранюк. – Суми, 2016. – 278 с.  
4. Иванцов В.А. Интеллектуальный потенциал, факторы его использования: автореф. 
дис.канд. экон. наук / В.А. Иванцов. – Казань, 2003. – 24 с. 5. Мойсеєнко І.П. 
Методологія формування структури інтелектуального потенціалу // Економіка АПК: 
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Хлівецька М.О. Національна інноваційна система та захист прав інтелектуальної 
власності України в контексті міжнародних рейтингів / Бабенко В.А., Хлівецька М.О. // 
Економічний простір: Збірник наукових праць. - №136. – Дніпро: ПДАБА, 2018. –209 с. 
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Особлива цінність креативих та культурних індустрій полягає в тому, що вони є 

потужним інструментом покращення рівня зайнятості серед молоді. У 2013 р. частка осіб 
віком 15-29 рр. становила 19,1% загального обсягу зайнятих творчою діяльністю. Такі 
країни, як Велика Британія та Франція, є лідерами по числу зайнятої молоді в 
креативному секторі. Для порівняння у країнах Центрально-Східної Європи 
спостерігається тенденція пропорційного домінування рівня працевлаштування молодих 
осіб у креативних та культурних індустріях порівняно з іншими галузями економіки.  

В рейтингу креативності виділяється десятка лідерів (рис. 1). 
Показово, що з 2015 р. розраховується Глобальний індекс креативності з 

покраїновим рахуванням за критеріями технологій, талантів, толерантності [1]. 
Найкреативнішими визнано Австралію, США і Нову Зеландію. До десятки найбільш 
креативних країн світу також увійшли: Канада, Данія, Фінляндія, Швеція, Ісландія, 
Сінгапур та Нідерланди. Україна в цьому переліку посіла 45-е місце зі 139. Наступні за 
Україною Польща, Чорногорія і Болгарія.  

Найбільшими представниками креативних індустрій Європи є [2]: WPP Group – 
світовий лідер в області рекламних і маркетингових послуг; Publicis – третя за 
величиною інформаційна група в світі, друга по медіа закупівлях та консалтингу, 
перша в світі з охорони здоров'я і комунікацій; Axel Springer – один із найбільших 
цифрових видавництв в Європі, що охоплює велику кількість мультимедійних брендів; 
Vivendi – французький медіаконгломерат, що працює на ринку звукозапису, 
телемовлення, випуску фільмів та телепередач, займається видавничою діяльністю, 
телекомунікаціями, розробкою комп'ютерних ігор; Ubisoft – компанія, яка займається 
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видавництвом та розробкою відеоігор; Hachette – найбільша видавнича група Франції. 
Висновки і пропозиції. Незважаючи на новітність креативних індустрій, національні 
економіки, зокрема країни ЄС, займають активну позицію у їх розвитку. Показники 
результативності функціонування креативних індустрій в Європі чітко відображають їх 
соціально-економічний вплив: економічна ефективність цих галузей приносить дохід у 
розмірі 709 млрд дол. США та забезпечує робочими місцями 7,7 млн осіб (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1 – Рейтинг креативності (побудовано на основі [1]) 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Характеристика основних регіонів світу з найбільш розвиненими ринками 
креативних індустрій (побудовано на основі [3]) 

 
У Європі та багатьох інших регіонах світу креативний сектор плавно 

перетворюється в найважливіший девіз соціально-економічних змін, при цьому 
абсолютним лідером у виробництві креативної продукції вважаються США. В даний 
час креативний клас у глобальному розрізі представлений майже третиною робочої 
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сили США, тобто близько 38 млн осіб. Половина зарплатні цієї країни виплачуються 
саме в креативному секторі, тобто в тій мірі, в якій вона сплачується у виробничій 
сфері і сфері послуг. 

Література: 1. The Global Creativity Index 2015. – 68 p. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://martinprosperity.org/ media/Global-Creativity-Index-2015.pdf. 2. 
Regional Highlights [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.worldcreative.org/wpcontent/uploads/2015/12/CulturalTimes_Regions.pdf. 3. 
Турський І. В. Глобальні та регіональні тренди креативних індустрій та перспективи їх 
розвитку в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Турський. – 2016. – Режим доступу до 
ресурсу: http://www.elartu.tntu.edu.ua 
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Як свідчить передова вітчизняна практика, найбільш значимими в ринкових 

умовах є фінансові цілі, що визначають стан платоспроможності та економічну 
стійкість підприємств. Одним із головних стратегічних напрямків розвитку 
підприємства є забезпечення ефективності господарсько-фінансової діяльності 
підприємства, що, в свою чергу, передбачає його життєздатність та 
конкурентоспроможність на ринку. Тому, в структурі функціональних стратегій, на 
сьогоднішній день, маркетинговій стратегії відводиться першочергове значення, 
оскільки, як відомо, будь-яке підприємство створюється з метою отримання прибутку 
за рахунок задоволення ринкового попиту. Всі інші функціональні стратегії 
(виробнича, фінансова, інвестиційна, інноваційна тощо) розроблюються на основі 
маркетингової стратегії. При цьому маркетингова стратегія завжди повинна відповідати 
змінам у поведінці клієнтів та конкурентів, без цього підприємству не вдасться зайняти 
вигідної позиції на ринку.  

Отже, ключовим фактором успіху організації  є споживачі/клієнти, які 
забезпечують тим самим створення зовнішнього конкурентної переваги. Для успішного 
досягнення стратегічних цілей споживач/клієнт повинен бути інтегрований в центр 
процесу планування діяльності організації. Це завдання вирішується за допомогою 
комплексу заходів стратегічного маркетингу, кінцевою метою якого є 
розробка клієнтоорієнтованої маркетингової стратегії. 

Проведений раніше аналіз дефініцій дає можливість сформулювати основні 
принципи клієнтоорієнтованості:  

1. Сумлінність. Якщо персонал компанії акуратно і сумлінно виконує посадові 
обов'язки, то це обов'язково відзначать клієнти і повернуться до неї знову.  

2. Знання потреб свого клієнта. Такий принцип клієнтоорієнтованості полягає в 
тому, що компанія повинна чітко уявляти, чого бажає їх клієнт, ставити запитання і 
уважно слухати, що на них відповідають клієнти. Після придбання товару чи послуги 
просити надати зворотний зв'язок про те, якої якості продукт або послуга, і чи 
залишився клієнт задоволений роботою компанії. Ці елементарні дії виражають 
турботу про клієнта, яка сприяє його поверненню.  

3. Уміння зрозуміти і прийняти точку зору клієнта. Ще один принцип 
клієнтоорієнтованості — аналіз шляху клієнта да компанії, встати на його місце і 
проаналізувати шлях, який він проходить для того, щоб придбати товар чи послугу, 
оцінити та зробити відповідні висновки.  

4. Увага до дрібниць. Даний принцип клієнтоорієнтованості полягає в тому, що 
компанія повинна навчитися помічати дрібниці, які їй не подобаються і теоретично 
можуть дратувати і споживача. Часом моменти, які не вимагають величезних зусиль, 
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можуть сильно впливати на інших людей. Необхідно враховувати такі речі або 
змінювати їх, в результаті клієнти залишаться задоволені обслуговуванням.  

5. Уміння випереджати очікування клієнта. Останній принцип клієнтоорієнтованості 
полягає в тому, що компанія повинна систематично дивувати своїх клієнтів. Обслужити 
замовників трохи краще, ніж цього очікували, і вони будуть задоволені. 

 
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ МАЙБУТНЬОГО 

 
Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., ст. гр. ЕП-31 Вєтрова В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Освіта завжди знаходилася на суперечливому перетині суспільних відносин. З 

одного боку вона має передбачати, які компетентності, знання, вміння та навички 
знадобляться людині у майбутньому, складному, рухливому та невизначеному 
середовищі. При цьому освітні методології можуть бути формалізовані лише після 
практичного застосування. Ця дихотомія посилюється, коли мова заходить про 
технології, невпинний розвиток яких спостерігається останнім часом. 

Ще більше ситуація ускладнюється тим, що оцінити реально результати наданої 
освіти можна лише пролонговано у часі, оскільки лише у випадку застосування 
отриманих знань на практиці людина може  зробити висновок про якість освіти. 

Для часткового вирішення цієї проблеми застосовується компетентнісний підхід, 
який не заперечує ані ролі, ані значення знань, утім, акцентує увагу на здатності 
використовувати здобуті знання. Цей підхід визначає пріоритетом не поінформованість 
здобувача освіти, а вміння розв’язувати проблеми, що виникають за певних ситуацій: у 
пізнанні й поясненні явищ дійсності; під час засвоєння сучасних технологій; у 
стосунках з людьми, в етичних нормах; у практичному житті; в естетичному 
поціновуванні; при виборі професії й оцінюванні своєї готовності до навчання; за 
необхідності розв’язувати особисті проблеми: життєвого самовизначення, вибору 
способу життя тощо. З позицій цього підходу визначення цілей формування ключових 
компетентностей в здобувачів освіти має передувати добору певних знань: спочатку 
слід з’ясувати, для чого потрібні ці знання, а потім уже добирати зміст, освоєння якого 
дасть змогу здобути бажані результати. 

З цього випливає, що зміни зовнішнього середовища впливають на формування 
набору компетентностей майбутніх фахівців, тобто існує тісний взаємозв’язок між 
світовими тенденціями розвитку, які породжують нові професії, що потребують зовсім 
інших знань, вмінь та навичок, здобуттю яких, в свою чергу, сприяє генерування нових 
методів навчання. Важливим фактором трансформацій є зміна поколінь, яка 
відбудеться за досліджуваний період щонайменше тричі. Кожне покоління має свої 
психологічні, ментальні, комунікаційні особливості та характерне світосприйняття. Все 
це впливає на вибір професії і ставлення до освіти в цілому. Покоління – це сукупність 
людей, які народжуються кожні 20 років. За теорією поколінь виділяють: бебі-бумерів 
(1943-1964 рр.), покоління Х (1965-1982 рр.), покоління Y (1983-1995 рр.), покоління Z 
(1996-2015 рр.) та покоління α (192016-2035 рр.).  

Якщо простежити еволюцію компетентностей (знань та вмінь) в період з 2010 р. до 
2040 р. у взаємозв’язку з глобальними світовими перетвореннями, появою нових професій 
та відповідних методів навчання, можна вибудувати ряд зв’язків та взаємозалежності.  

До 2020 року компетентностями, які забезпечать професіональну затребуваність, 
будуть: самоорганізація; володіння базовими знаннями ІТ; іноземна мова; 
відповідальність та адаптивність; нові знання і методи; фінансова грамотність; 
володіння тайм-менеджментом; комплексне розв’язання проблем; критичне мислення; 
креативність; уміння керувати людьми; взаємодія з людьми; емоційний інтелект; 
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уміння формувати власну думку та приймати рішення; орієнтація на клієнтів; уміння 
вести переговори; гнучкість розуму; непереривна освіта. 

В період 2020-2030 рр. найважливішими професійними компетентностями 
виступатимуть: удосконалення особистості; формування загального бачення; системне 
мислення; бачення взаємозалежності, а не лінійні ланцюги причинно-наслідкових зав’язків; 
передбачати процеси, а не статичний стан; правильні рішення; соціальний інтелект; 
нестандартне і адаптивне мислення; міжкультурна компетентність; обчислювальне 
мислення; медіаграмотність в галузі інноваційних ЗМІ; трансдисциплінарність; проектний 
спосіб мислення; когнітивне управління; віртуальна співпраця. 

На перехідному етапі важливим є також поєднання навичок. Наприклад, 
пізнавальні навички високого порядку (вирішення проблем, комунікація, творче і 
критичне мислення, управління часом, навчання) поєднуються з соціо-емоційними 
(контроль, стійкість, етика, мотивація досягнень, робота в команді) та технічними  
навичками (обчислення і програмування, знання ринків і законів, навички продажу, 
проектування (дизайн), водіння авто). 

У майбутньому (до 2040 р.) затребуваними компетентностями будуть ті, які не 
зможуть генерувати машини та роботи, а саме: здатність приймати рішення, 
аналізувати можливі втрати і вигоди від майбутніх дій; генерування ідей, причому 
важлива не їх якість, а, як не дивно, кількість, з яких штучний інтелект буде 
прораховувати можливі варіанти; вміння персоніфіковано навчати інших; вміння 
розуміти довгострокові результати навчання і вплив на них отриманої нової інформації; 
оригінальність; творче мислення; адаптивність; винахідливість; крос-функціональність 
та міждисциплінарність. 

Тож, слід наголосити на тому, що в майбутньому винахідливість буде найбільш 
затребуваним навиком, і педагоги, що піклуються про своїх учнів, повинні створювати 
навчальні програми, аби забезпечувати саме такі вміння. 

Яким же чином будуть формуватися компетентності професій майбутнього  в 
різні періоди? Найближчим часом (до 2020 року) форми та методи навчання не 
зазнають суттєвих перетворень, залишатимуться без змін або набудуть подальшого 
розвитку існуючі на сьогодні: комп’ютеризовані класи; самостійне навчання; 
оцифровування підручників; відкриті навчальні програми; відеоуроки; студентські 
мережеві товариства; перевернутий клас; міжуніверситетські платформи; еволюція 
механізмів оцінювання; можливість співпраці між собою; повсякчасна присутність 
мобільних технологій. 

В період з 2020 р. до 2030 р. традиційні методи навчання будуть витіснятися більш 
сучасними, акценти змістяться на дистанціювання та глобалізацію навчального процесу: 
класи трансформуються в студії, віртуальний простір; стануть можливими відстеження 
уваги та погляду, телеприсутність, цифрові екскурсії, мобільні навчальні платформи, 
міжуніверситетські пірингові платформи, поступово зникнуть звичні відносини між 
викладачем та студентом, комп’ютер забезпечить персоналізацію навчання. 

До 2040 року зміниться сам концепт освітньої діяльності, повністю 
трансформується роль викладача завдяки віртуальному простору, інтерактивним 
матеріалам, фізичне втілення стане вторинним порівняно з доступом до інформації, 
стане звичною віртуальна реальність з високим ступенем занурення, голограми, 
нейроінформатика, освіта буде безперервною та взаємопов’язаною,  пристосованою до 
постійних змін у світі. 

Загалом більшість професій, які з’являться у майбутньому, будуть покликані 
зберегти цілісність екосистеми, життя та здоров’я людей і тварин, ресурси для 
подальших поколінь та гарантувати безпеку кожному. Таким чином, забезпечуючи 
досягнення встановлених глобальних цілей сталого розвитку. 

 
 

131 



СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Канд. економ. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр ЕП-21 Шебалкова Є.І. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Процес ефективного функціонування економіки виступає головним елементом 

розвитку будь-якого суспільства, як на макрорівні (на рівні держави, великих промислових 
регіонів), так і на мікрорівні (рівні підприємств, промислових комплексів). 

Складність завдань управління з кожним днем стрімко зростає. Особливо 
актуальними стають проблеми нестабільності, посилення конкурентної боротьби, що 
важливою мірою впливає не тільки на взаємозв'язки підприємства з зовнішнім 
середовищем, а й відбивається на внутрішньому середовищі і факторах його розвитку. 
Тому використання традиційних економічних показників і методів управління 
виявляється недостатньо ефективним для стабільного розвитку підприємства та 
вимагає використання нових концепцій управління. 

Потреби підприємств у використанні нових методів управління знайшли своє 
відображення в багатьох концепціях розвитку підприємства. Одним з таких методів є 
ефективний творчий, або креативний підхід. 

У розвинених країнах акцент зроблено на працівників, що займаються 
креативною діяльністю. Творчі методи в сучасному бізнесі є безумовною необхідністю: 
керівникам доводиться вирішувати нестандартні завдання, адаптуватися до складних 
ситуацій, застосовуючи методи синектики і морфологічного аналізу. Однак креативний 
підхід в економіці немає визначеності, зокрема, не визначеними залишаються 
характеристики промислового креативу. 

У найпоширенішому сприйнятті, креативний менеджмент орієнтований на 
розвиток творчих здібностей людини, закріплення в його свідомості установок на 
пошук інновацій. 

Креативний потенціал фірми – це її здатність до прийняття і реалізації 
креативних управлінських рішень з метою досягнення поставлених цілей і створення 
нових конкурентних переваг.  

Основними характеристиками креативного менеджменту є: 
• глибинність знань щодо сутності предметної області; 
• відмова від стереотипів; 
• присутність творчого мислення. 
Отже, застосовуючи креативний менеджмент, фірма виробляє продукцію, 

реалізує технології та розвивається, покращуючи свої показники (розробляє нові 
вироби, освоює нові ринки). Креативні методи істотно підвищують ефективність 
роботи фірми. Нестандартні рішення, інновації та нові технології дозволяють 
поліпшити використання всіх видів ресурсів. Креативний підхід змінює технології 
прийняття рішень у фірмі і мислення керівників. 

 
ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ОСВІТИ НА ПІДГОТОВКУ ІННОВАТОРІВ ЯК МОЖЛИВА 
РЕАКЦІЯ СУСПІЛЬСТВА НА ЗАГРОЗУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИНГУЛЯРНОСТІ 

 
Ас. Яцюк О. С. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
 
Один з найбільш значимих викликів сучасної епохи, який чинить суттєвий вплив 

на систему освіти – це постійне зростання темпів технологічного розвитку. В останні 
десятиліття цей процес набув вибухового характеру: стрімкий розвиток науки, техніки і 
технологій кардинально змінює ряд фундаментальних соціокультурних характеристик. 
Прискорювані темпи «технологічної гонки» пред’являють зростаючі вимоги до 
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швидкості і характеру трансформацій всіх інших сфер життя суспільства і, зокрема, до 
швидкості й характеру змін системи освіти. 

Неухильне наростання темпів технологічного розвитку привело до висунення 
дуже цікавої та дискусійної гіпотези «технологічної сингулярності». Технологічна 
сингулярність – це гіпотетична стадія в розвитку техніки і технологій, на якій техніка і 
технології стануть настільки складними, що будуть недоступними для розуміння їх 
людиною. У зв'язку з цим прихильники даної концепції заявляють, що людина 
перетворюється в «слабку ланку» технологічного розвитку, що вік «біологічної 
людини» завершується, що в найближчому майбутньому (через 15-30 років) настане 
постлюдська епоха: епоха людей, радикально перетворених за допомогою 
біотехнологій та інформаційних технологій [1, c. 158]. 

Зрозуміло, що можна і потрібно сперечатися з авторами, переконаними в тому, 
що технологічна сингулярність неминуча, а також і з тими, хто поспішає 
технологічними засобами радикально «поліпшити природу людини». Однак немає 
сумнівів в тому, що ці автори зафіксували важливу проблему, реальний виклик, з яким 
зіткнулося нинішнє людство. Незвідане технологічне майбутнє лавиноподібно 
насувається на нас і ця лавина може нас поглинути. Людство повинно бути готове до 
зустрічі з нею, інакше воно буде просто розчавлене логікою техніко-технологічного 
прогресу. І в цю підготовку вирішальний внесок, безсумнівно, повинна внести система 
освіти. Проблема технологічної сингулярності – це реальна і надзвичайно актуальна 
проблема, на яку система освіти повинна негайно реагувати, причому системно і 
послідовно. Якщо говорити в найзагальнішому плані, то ця реакція повинна включати в 
себе, як мінімум, три складових. 

По-перше, вона повинна включати в себе фундаменталізацією освіти. Йдеться 
про необхідність забезпечення в учнів та студентів необхідного рівня фундаментальних 
знання. Саме ці знання і утворюють той базис, на якому можна надійно надбудовувати 
найрізноманітніші та в прискорюваному темпі змінювані варіанти прикладних знань і 
компетенцій [1, c. 159-160]. 

По-друге, така реакція повинна полягати в переорієнтації освіти на підготовку, 
перш за все, «інноваторів», тобто на підготовку таких фахівців, які, з однієї сторони, 
чітко усвідомлюють, що їм доведеться все своє життя доучуватися, переучуватися і 
займатися творчістю в галузі їх професійної діяльності, та, з іншої сторони, здатні 
здійснювати таку перманентну творчість.  

Унікальні навички і здатність людини адаптувати їх до мінливого середовища 
стають сьогодні ключовим виробничим ресурсом. Для формування людини-інноватора 
в системі вищої слід відпрацьовувати ефективну взаємодію у ланцюгу «освіта – бізнес 
– інноваційна діяльність» та надання професійних консультацій шляхом налагодження 
чіткої організації «вузи – наукові дослідження – виробництво». Разом з тим, потрібно й 
надалі дотримуватися концепції «інноваційного трикутника», суть якої полягає у 
швидкому та успішному запровадженні проривних інновацій в промисловості і вимагає 
співпраці трьох різних суб’єктів: споживач, розробник, винахідник. Основна мета такої 
співпраці – активізація інноваційної діяльності випускників.  

На думку авторів праці [2], інститути освіти та інтелектуального капіталу є 
фундаментом розвитку інноваційної економіки, тоді як інститут людського капіталу є 
його ядром. Та країна, уряд якої «робить ставку» на якісну, гарну освіту і 
кваліфікованих людей – країна з інноваційною економікою та високотехнологічним 
майбутнім. Варіантами підготовки інноваторів можуть бути: відбір абітурієнтів на базі 
науково-технічних гуртків і центрів, конкурсів й олімпіад з наступним розвитком 
талантів і навчанням їх інноваційної та дослідної діяльності; курси підвищення 
кваліфікації; обмін досвідом всередині університетських кластерів.  

Реалізація обраного країною інноваційного шляху розвитку потребує вирішення 
проблеми підготовки кадрів з якісною кваліфікацією. Готуючи спеціаліста-інноватора, на 
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«виході» ми маємо отримати інноватора з такими характеристиками: креативність, із 
розвинутою інтуїцією, здатністю до ризику; цілеспрямованість в досягненні поставлених 
цілей, працелюбність, комунікабельність, з прагненням до пізнання; здатність 
представити результати виконаної роботи та захистити їх; здатність виділяти ключові 
переваги інноваційного проекту, що просувається на ринок; здатність ефективно 
вирішувати науково-технічні проблеми, що виникають; володіння сучасними формами 
організації й управління інноваційною діяльністю [2, с. 158-159; 3]. 

По-третє, ця реакція системи освіти на проблему технологічної сингулярності 
повинна полягати в радикальному посиленні гуманітарної складової освіти, без якої не 
може бути закладена ціннісно-смислова основа людей найближчого майбутнього, без 
якої ці люди легко погодяться з тим, що їх необхідно терміново «вдосконалити» 
технологічними засобами.  

Саме система освіти через формування нового типу особистості, підготовку 
людини-інноватора здатна в значній мірі нівелювати загрози технологічної 
сингулярності. Значення та роль системи освіти підсилюються тим фактом, що саме 
освіта виходить далеко за межі як цілеспрямованого впливу на центральну нервову 
систему людини, так і суто інформаційних процесів. Процес освіти – це, в першу чергу, 
соціокультурний, ціннісно-смисловий процес міжлюдського спілкування, 
багаторівневий процес людської діяльності. 

Література: 1. Финогентов В. Н. Вызовы современной эпохи и система 
образования / В. Н. Финогентов // Инновации в образовании: (сборник) // Материалы 
VIII Международной научно-практической конференции. – Орёл, ООО «Модуль-К», 
2016. – С. 157-163. 2. Краус К.М. Підготовка інноваторів за участі інститутів 
інноваційного розвитку під впливом колабораційних процесів / К.М. Краус,  
Н.М. Краус // Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої 
діяльності вищого навчального закладу: матеріали XLІ міжнародної науково-
методичної конференції 18-19 лютого 2016 р. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – С. 157-159.  
3. Яцюк О. С. Бізнес як творчість: рекомендації щодо закладення економічних основ 
ефективної української держави від Петра Яцика / О. С. Яцюк // Держава у теорії і 
практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. 
участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" ; 
наук. ред. О. М. Сич. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 533-538.  
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Agriculture is one of the most important sectors of the economic complex of Ukraine, 
which plays an important role in strengthening the economy of our country, raising the 
standard of living of the population and solving social and economic problems. 

It is a balanced, integrated and structurally complete system, a functional component 
structure that ensures the sustainable development of agricultural products and animal 
husbandry. Each branch of agricultural production is a set of enterprises that produce certain 
types of homogeneous products or services that satisfy certain needs of the population in food 
and industry - in raw materials. 

In agriculture of Ukraine, significant changes are observed. In this period, the main 
activities are optimization, modernization and, as a result, increasing the efficiency of use of 
leased land; with a slight increase in acreage (by 0.8%), the collection of main crops increased 
significantly (by 63%). In livestock, the structure of cattle has changed, so the livestock 
population decreased by 23.3%, poultry increased by 22.5%, which increased by meat  
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(by 21.6%), eggs (by 7.4%) and decreased milk collection . (by 15.3%), wool (by 39.9%). The 
area of hunting grounds (by 18.9%) and the number of game animals decreased by 2.5%. The 
volume of aquatic bioresources production decreased by 58.6%. The value of exports of 
agricultural products decreased by 14.1%. 

For Denmark, the life of the grocery production increased by 32.11% (60.2 billion 
UAH from the post price), without any increase – by 47.93% (57.8 billion UAH), and the 
share of 3.59% (2, 4 billion UAH). For the structure, for the rest of the temples, the 
companies have made it much more important than the products of this sphere that they have 
an population, so in 2017 it was given 18.9% (or UAH 31.1 billion). 

Dynamic of the main shows of the Silivan Government of Ukraine for 2007-2016 p. 
induced by fig. 3-4 (in the basis of rice, the growth rate was shown by the average rock). 
It can be argued that the decrease in the number of indicators is associated with the negative 
influence of foreign policy factors. However, rational government support and a deep 
understanding of policies should create favorable conditions for the optimal operation of 
agriculture. Ukraine has all the necessary resources to supply the domestic and foreign 
markets with products of the agro-industrial complex. 

It is possible to create a series of poshnizhennya a number of indicators of negatively 
influenced by political factors. Ale, a rationalist pagotrica, who thought out the policy of the 
state of her life and her attention for optimally working the robot. Ukraine, all the necessary 
resources for taking into account the internal and external market of the agro-industrial 
complex. The main priorities of the development of the complex with the complex are 
optimal, reasonable, modern, modern, thought out the logic, the practicality and security of 
the product. Priority in the export of products of the agro-industrial complex of Ukraine is 
guilty for the sake of production on the production of high-level production. 
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СЕКЦІЯ 2 
ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
 

CONSUMO ESPECÍFICO EN ANGOLA 
 

Ailton Rosa 
Economista,C&O Rosa Records  

  
Diferente de outros países como Ucrânia, Rússia, Portugal .Angola possui elevado 

numero de consumo de bens congelados, que cria muito défice na saúde da população e na 
produção nacional visto que o pais importa muito dos bens da cesta básica. 

Com a crise  que afeta o pais desde 2015. Surgiu o fenómeno ``socia`´ que   veio 
ajudar famílias em Angola, fenómeno criado com intenção de diminuir o preço dos bens e 
aumentar o poder de compra das famílias  que acabou por obrigar os Empresários  a optarem 
pelo mesmo fenómeno.  

Por ser criado pela sociedade não tem registo de quem começou mas o que tudo indica 
que foram famílias com menos poder de compra. 
O fenómeno no contexto social baseia-se no facto de duas o mais pessoas dividirem o valor de 
um bem que no mercado esteja a um preço elevado que se for uma única família a comprar 
não teria diversificação nos produtos e que terminaria com o capital para sustentar a sua 
família. Ex: se uma caixa de coxas de 25 kg custar 4900 kwanzas que e o preço atual do 
mercado que vem mais ou menos 30 coxas a dividir por 2 o valor seria de 2450 kwanzas e 
cada família ficaria com 15 coxas de frango sobrando 2450 kwanzas para cada família 
permitindo assim a compra de peixe por exemplo diversificando assim o menu do mês e 
proporcionando uma alimentação saudável. 

Já no contexto Empresarial notou-se uma vontade dos Empresários terminarem com 
esse processo porque as famílias começaram a comprar bens racionalmente ao contrario de 
tempos anterior quando a sociedade vivia em beneficio do preço do petróleo no mercado 
estrangeiro, aonde uma família de 4 pessoas comprava 2 caixas de coxas, uma bola de carne, e 
peixe em grandes quantidades que vinha beneficiado os empresários, mas com a crise os 
Empresários decidiram optar pelo fenómeno socia que dentro do seu estabelecimento fosse 
possível comprar os bens pela metade do valor sem ter de recorrer a um amigo, familiar ou 
mesmo desconhecido para comprar o determinado bem   
 Ex: Se o saco de arroz custar de 25kg 7000 kwanzas o Empresário divide este bem por três 
famílias garantido que o seu produto termine e satisfaça a necessidade do cliente e garante 
2334 kwanzas por família.  

Este fenómeno foi adaptado não só por famílias com baixo poder de compra mas pela 
sociedade em si, garantido assim a utilização racional do capital e dos bens. 
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Modern globalization processes encourage states to look for ways to access world 

markets. Under the condition of overproduction, the most important priority for the country is 
the creation of stable contractual relations for the implementation of manufactured products, 
which can ensure its further economic development and growth. 

Agriculture is a leading branch of the economic complex of Ukraine, which plays an 
important role in the economy of the state. It is considered as a complex of technologically 
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and organizationally interconnected industries, which in their totality form a balanced, 
integrated and structurally completed system, whose functional-component structure is 
subordinated to a stable increase in agricultural products and livestock production. Each 
branch of agricultural production is a set of enterprises that produce certain types of 
homogeneous products or provide services that satisfy certain needs of the population in food 
products, and industry - in raw materials [1]. 

That is why the issue of analyzing the state of foreign markets of agroindustrial 
complex of Ukraine is relevant. 

Our state provides the world market with foodstuffs to a large extent. The main 
importers in 2017 were AIC products: India (1.7 billion dollars), Egypt (1.1 billion dollars), 
the Netherlands (1.1 billion dollars), Spain and China (0.9 billion USD). 

According to the results of 2017, the export of agro-industrial products amounted to 
41.04% of the total volume, which is 17.8 billion dollars. USA; at the same time, in 2013, the 
same indicators amounted to 27.17% and $ 16.9 billion. respectively [2]. That is, the share of 
agricultural products in the commodity structure of Ukraine's foreign trade has significantly 
increased over the past five years, with a decrease in the actual value of export of agricultural 
products. 

The increase in the value of export of agricultural products in the last three years has 
been positive and shows the creation of favorable conditions for the operation of agricultural 
enterprises and their access to the foreign market. At the same time, an increase in the share of 
agricultural products in the total exports of Ukraine is evidence of oppression of other 
industries in the country. Priority of sales for foreign trade should be goods with a high degree 
of processing, created value added and services with a high level of intellectual work. 

In 2017, the country received the largest revenues from sales of oil and the following 
crops: corn, wheat, soybeans, fodder and rape seeds, barley, meat and offal of poultry, 
legumes, honey and butter. 

Thus, the positive trend is to increase the export of Ukrainian agricultural products in 
terms of value in recent years, but these changes may be due to an increase in the difference in 
the exchange rate. Also, it should be noted that with an increase in the share of agricultural 
exports, respectively, the volume of industrial products decreased, but the production of high-
tech goods should be in the top priority. Thus, our state, in the context of the agricultural 
market, should pay attention to the export of food products with a high level of technological 
cultivation. 

References: 1. Іванух Р. А. Аграрна економіка і ринок / Іванух Р. А., Дусановський 
С. Л., Білан Є. М. – Тернопіль: "Збруч", 2003. – 305 с.; 2. Державна Служба Статистики 
України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk 3. Стан 
агропромислового комплексу у січні – грудні 2017 року. Міністерство аграрної 
політики та продовольства України [Електронний ресурс] . – Режим доступу: 
http://minagro.gov.ua/system/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D
0%9F%D0%9A%2012%20%D0%BC%D1%96%D1%81%202017%D0%B0.pdf 
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Adaptive development of an enterprise is defined first of all as an economic category, 

and secondly, as a continuous process that takes place throughout the life cycle of an 
enterprise on the basis of changes in the external conditions of operation and depends on the 
completeness of information that the enterprise owns. Thirdly, an important aspect is the 
interconnection of concepts of adaptive capacity and adaptive development. If we consider 
potential as a development potential, but development as a realization of existing potential, it 
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can be argued that development itself is not possible without capacity and the depth and time 
lag of adaptive development depend on the size of adaptive potential, its structure and 
qualitative characteristics. 

Vectors of adaptation in an enterprise can have not only positive orientation, but also 
negative, that is, adapting to the circumstances and conditions of operation in an uncertain 
environment, the enterprise can achieve not only favorable results, but also negative 
consequences of certain actions. Adaptive potential, in turn, covers the range of adaptation 
vectors in this particular situation, and adaptive development is aimed only at positive 
scenarios, since it is the result of an analysis of possible consequences. 

Natural systems can be considered ideal, since they are subject to the only immutable 
laws - the laws of physics. If you accept them as a standard and build artificial ecosystems in 
accordance with the functioning of natural, then one can put forward the following 
hypothesis: the force of counteraction to the influence of the environment should be equal to 
the strength of its influence. In this, on the one hand, the essence of the adaptive potential 
should be: the ability to counter forces that contribute to changes until the ecosystem is not 
prepared for change. On the other hand, artificial ecosystems should resemble the natural 
ability to assimilate, that is, to transform the environment «under themselves» to suit their 
own needs and make it convenient or, at least, non-aggressive for functioning. Duration of 
resistance to changes corresponds to the size of the adaptive potential of the ecosystem. In this 
study micro-ecosystems are considered, that is, those that can create added value, namely, 
production enterprises. 

The ecosystem, through the use of adaptive potential, resists the influence of the 
driving forces that cause changes. During this time, all its elements, subsystems and resources 
are rebuilt to adapt to the new conditions of operation or assimilation of the environment for 
itself. 

Adaptive potential acts as the limit, which ends the zone of stability in the ecosystem 
and changes begin. At this stage its value is defined as the ratio of the square of the magnitude 
of the influence of the external environment to the resistance. The following formation of 
adaptive potential takes place according to its structure: financial potential, production 
potential and innovative potential, and covers the range covered by the adaptation vectors in 
this particular situation. Therefore, the module (length) of the adaptation vector is defined as 
the square root of the sum of squares of its coordinates, which are the structural elements of 
the adaptive potential. After the phase of adaptive development and overcoming the influence 
of the environment, the ecosystem for some time returns to a stable state, but already 
qualitatively changed. 
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Preparation of the qualified experts in the field of ecology and environmental 

protection is an essential condition for the national security strengthening and providing the 
sustainable development of our society. The situation in the Ukrainian system of higher 
environmental education stimulates the search of the effective pedagogical approaches to the 
ensuring of the high-quality chemical education of the future environmentalists. So, many 
scientists both in our country and abroad are working on the problems of improving of the 
content and forms of the environmental education, formation of the ecological thinking of the 
young generation.  

138 



Our model [1] foresees the increasing of the chemical component role both through 
the chemical and professional material interpenetration and through the usage of the chemical 
knowledge in the students’ research projects, courseworks and diploma projects. We have 
chosen a system, block-modular, competence and person-oriented approaches as a 
methodological basis for developed methodical system of chemical training. The requirements 
of differentiation and individualization of learning of the chemical and related disciplines 
should also be complied. The system also foresees strengthening of the fundamental 
component and practical orientation of the chemical courses due to the mutual enrichment of 
the content of the chemical and related disciplines; usage of the problem-research teaching 
combined with the individual and group forms of the students activity; creating a situation of 
success in teaching and research activities; use of the control and diagnostic complexes, the 
implementation of the self-control and reflection, etc. 

The effectiveness of the developed methodical system of the chemical training of the 
future environmentalists was tested by the specially organized and planned pedagogical 
experiment with the help of the cross method [2]. The program of pedagogical experiment 
(the qualitative and quantitative analysis) was created on the bases of the following courses: 
'Chemistry', 'Biogeochemistry', 'Urban Ecology' and 'Human Ecology' and was concentrated 
on the checking of our model of educational process of chemical training of the future 
environmentalists. The choice of the courses was caused by the consistency and continuity in 
the application of the chemical knowledge in the educational material of these disciplines, 
their importance in explaining of the nature of various natural and industrial processes that 
cause pressure on the environment, and by their potential significance for the formation of a 
high level of chemical and professional competences of the future environmentalists.  

Thus, the innovative methodical system of the chemical training for the students-
environmentalists was created and scientifically substantiated; the complex of the pedagogical 
conditions of increasing the efficiency of the educational process of the professional training 
of the students-environmentalists due to the improvement of their chemical component was 
discovered and substantiated.  

Representativeness was provided by the cyclicity of the “forming” pedagogical 
experiment, by the reproducibility of its results in the educational practice of the professional 
training of the future environmentalists, by the application of the methods of the mathematical 
statistics for processing results of the experiment, by the representative sample selection of 
the students-environmentalists. 

References: 1. Кофанова О. В. Хімічна підготовка майбутніх інженерів-екологів : 
теорія і практика : монографія / О. В. Кофанова. − К. : НТУУ "КПІ", 2012. − 400 c. 2. 
Кофанова О. В. Діагностування навчальних досягнень студентів-екологів із дисциплін 
хімічного спрямування з позицій компетентнісного і модульно-рейтингового підходів / 
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Higher education has been evolving rapidly to respond to fast changing demands. 

Overall in Europe, society is becoming better educated, as more students have the opportunity 
to develop the high-level skills and knowledge that our societies require. As Navracsics T. 
(2018) mentioned, due to the Bologna Process and the Erasmus+ program, students have 
become more mobile, and can benefit from study and employment opportunities abroad. 
Therefore, today the study of various aspects of the Bologna process is necessary. Many 
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scientists are studying the influence of the Bologna process on the level and quality of higher 
education, among whom Bojan C., Klemencic M., Mitchell P., Navracsics T., Souto Otero 
M., Vincent-Lancrin S. The importance of studying this issue emphasizes the need to continue 
research in this direction. 

In order to establish the European Higher Education Area, the Bologna process 
promotes the idea that higher education should serve as an effective means for empowering 
major top-down social reforms for global educational values and for harmonizing European 
university programs. Ultimately, both steps are regarded as necessary for competing 
effectively with universities at a global level, in particular those of the United States. In 
principle, the declaration also affirms the importance of the social dimension, recognizing 
higher education as a public good and responsibility. 

The Bologna Process aims to create a European Higher Education Area. The goal has 
been formulated by Ministers responsible for higher education, it is supported by the higher 
education community and it relies primarily on higher education policies to reach its goal. 
However, it will not be possible to establish a European Higher Education Area without also 
considering measures from other areas of public policy, in the same way as stakeholders from 
other areas – in particular, the social partners, who have an important function in higher 
education, but whose concerns are not limited to higher education – have been brought into 
the process. The European Higher Education Area is founded on a number of key principles 
and values, including: international mobility of students and staff; autonomous universities; 
student participation in the governance of higher education; public responsibility for higher 
education; the social dimension of the Bologna Process (Council of Europe, 2007). 

The main actors in the Bologna Process are the representatives of the 48 member 
countries that signed the Bologna Declaration as well as representatives of European 
universities, professional higher education institutions, students, quality assurance agencies, 
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – European Centre for 
Higher Education, Education International and Business Europe. The Process is also 
supported by the European Commission and the Council of Europe (Erasmus+, 2014). The 
European Commission’s ambition is to enable EU Member States to intensify and accelerate 
their cooperation in areas such as mobility, multilingualism, innovation and mutual 
recognition of diplomas, and thus also to provide inspiration to non-EU countries to follow. 
The Commission’s actions aim both at working jointly with the EU Member States towards 
the European Education Area and at strengthening the Bologna process with all partner 
countries. 

As Klemencic M. noted, the globalization and massification of higher education have 
profoundly altered the political, economic and cultural nature of European higher education 
institutions. These phenomena have taken place at the same time as a number of other 
profound social and economic changes in wider society. The role of higher education and its 
institutions in this new environment has changed and is changing as a consequence. One of 
the effects of these changes has been the pressing need to enhance the quality of higher 
education in Europe, in both absolute and relative terms. European governments saw one way 
to help achieving this through voluntary co-operation, in a structured format, between higher 
education systems across the continent. 

Also, Bojan C. (2017) considered important issues for today's conditions. The higher 
education institutions must meet the needs of the world around it, but from the point of view 
of the clarification of the concept of a European Dimension of higher education is important 
to keep the European humanistic tradition too, because in this tradition the development of 
individuality is rooted, a development that can support the forming of a European identity. To 
clarify the concept of the European Dimension of higher education and to find the European 
content, orientation of modules, courses and curricula at all levels of education shall be 
implemented and this is a challenge for the future. 
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Thus, the general role and importance of the Bologna process for the higher education 
development of the countries is revealed. The significance and features of the implementation 
of the Bologna process in universities. The directions and prospects of further research are 
determined based on the international studies analysis. 
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Globalization processes and the European integration vector of Ukraine's development 

implies the implementation of the accumulated experience of socially responsible activity in 
the national realities of the economy accumulated by the world community. This requires the 
development of a legal and regulatory framework based on already existing international and 
certain institutions, whose role, in the previous socio-economic conditions, seemed 
insignificant. 

It should be noted organizational, legal and institutional heterogeneity of the 
implementation of the principles of social responsibility in countries around the world. 
Therefore, it is necessary to move from levels and institutions when considering this issue. It 
is advisable to allocate three levels of social responsibility development, where a specific 
legal framework or basic provisions of global significance can be presented 
(Fig.1).

 
Figure 1 – Levels of social responsibility development 

 
At the global level, organizations operate and the legal framework, which is crucial for 

the whole world, is formed. The nature of the documents adopted may not be binding, but 
decisions of this level are inherent in institutions of high moral strength and influence. The 
second level is the regional one, where the organizations work, the decisions of which extends 
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to a certain territory, uniting several countries. Third, the national level, where each country, 
at its discretion, organizes activities for the development of social responsibility - binding the 
business through the formation of a regulatory-legal field, using civil society, relying on the 
consciousness of representatives of business circles, etc. 

At the global level, organizations operate and the legal framework, which is crucial for 
the whole world, is formed. The nature of the documents adopted may not be binding, but 
decisions of this level are inherent in institutions of high moral strength and influence. The 
second level is the regional one, where the organizations work, the decisions of which extends 
to a certain territory, uniting several countries. Third, the national level, where each country, 
at its discretion, organizes activities for the development of social responsibility - binding the 
business through the formation of a regulatory-legal field, using civil society, relying on the 
consciousness of representatives of business circles, etc. 

That is why it was decided to allocate "soft law", which includes and prevails at the 
global (international) level: international conventions; declarations; principles and 
recommendations that can serve as a model and basis for the further development of 
legislation throughout the world. Accordingly, at the regional and national levels, issues 
relating to CSR may also be regulated by law: by laws and by-laws; legal acts adopted by 
supranational bodies (EU) or governments of countries. 
 

DEVELOPMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN UKRAINE 
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The theory of responsibility in general and social in particular, has deep philosophical 
foundations and has undergone a significant evolutionary path of development. In the 
economic sphere, the elements of the need for the socialization of economic relations were 
noted by representatives of many scientific schools and currents. The peak of the 
popularization of this idea dates from the middle of the twentieth century, when, as a result of 
the rapid development of international economic relations, there are transnational global 
companies with almost unlimited power, which causes the growth of the influence of business 
structures on the environment, the principles and priorities of the population and society's life 
as a whole This led to the formation of a new type of state in the West - the "state of welfare" 
or "social welfare state" ("state welfare"). 

Therefore, in the 70's of the last century, P. Drucker said that there are more than 60 
definitions of the term "social responsibility of business", which differ significantly from one 
another. Modern trends in the development of socioeconomic systems require a wider 
understanding of business responsibility, and, besides the social sphere, pay attention to the 
economic and environmental impacts of enterprises. Based on the understanding of corporate 
social responsibility as a concept that encourages companies to commit themselves to 
implementing meaningful internal and external social programs whose results contribute to 
the company's development, increasing its sustainability in the long run, improving its 
reputation and image as a socially responsible sub- the object, as well as the development of 
society in the social, economic and environmental spheres, it should be noted, it is this 
approach that will allow making radical changes in the nature of the socio-economic crisis , in 
which there is not only a national economy but also a Ukrainian society. 

Despite the significant achievements in the field of philanthropy and patronage in the 
history of Ukrainian business since pre-revolutionary times (such tyrants as: M. 
Tereshchenko, B. Khannenko, O. Alchevsky, I. Kharitonenko significantly influenced the 
improvement of the social standard of life of the population of Ukraine, made significant 
contributions for the establishment and development of educational institutions, hospitals, 
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libraries, museums, temples), at the moment, a significant number of organizations in Ukraine 
are only beginning to become familiar with the notion of social responsibility, many of them 
still believe that this is a loss-making and unnecessary element of business activity. The 
tendency of Ukrainian enterprises to maximize their benefits, not taking into account the 
interests of society and the environment, is still widespread in Ukraine. 

Already in the twentieth century, the introduction of the principles of social 
responsibility began in 1996. from the activities of the Ukrainian Association of Quality and 
the Ukrainian Union of Industrialists and Entrepreneurs in the field of implementation of 
TQM and EFQM management models. And already in 2010 The Global Compact Office in 
New York has recognized Ukraine as one of the most successful Global Compact networks in 
the world. The Ukrainian network of the Global Compact covered more than 140 
organizations [1]. By 2016 only 55 companies remained in the Global Compact Network in 
Ukraine, 11 of which were non-governmental organizations, 44 were commercial enterprises 
[2]. About 100 companies declare their own social responsibility, with only 13 of them 
publishing CSR reports, and 24 companies declare on corporate web sites activity in 3 or 
more CSR categories (out of nine) [1]. 

With regard to Ukrainian business practices, one can distinguish both successful broad 
practices of socially responsible business and "narrow" perceptions. The list of companies 
with corporate social responsibility should include representatives of international 
corporations such as Auchan Retail, Coca-Cola Beverages Ukraine and many other TNCs 
with offices in Ukraine. For this group of companies, corporate social responsibility and the 
formation of a social responsibility strategy, taking into account the goals of sustainable 
development, are not something weird. At the same time, Ukrainian companies are also 
turning to socially responsible activities in its broadest sense - they prepare and publish non-
financial reports, develop development strategies based on social responsibility and 
implement CSR-related social projects. Among them should be noted Arcelor Mittal, 
Myronivsky Hliboproduct, Ukrtelecom, the line of stores EVA (LLC "Rush"), "Nova Poshta", 
a network of supermarkets "Nash Kray", PJSC "Prykarpattyaoblenergo" [3]. 

Consequently, doing business on a socially responsible basis becomes more efficient 
in the economic plan. That is why the domestic business community and the state should 
promote and support the implementation of corporate social responsibility and the principles 
of sustainable development in the activities of Ukrainian organizations. 

References: 1. Ofitsiinyi sait «Spilnoty sotsialno vidpovidalnoho biznesu».. Retrieved 
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УКРАЇНА У СВІТОВОМУ РОЗПОДІЛІ ПРАЦІ 
 

Канд. екон. наук, доц. Багмут Л.С., ст. викл. Іващенко М.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Потенціал факторів виробництва України досить значний і дає змогу зайняти не 

останнє місце у світовому розподілі праці.  
Найважливішим ресурсом нашої економіки був і залишається величезний фонд 

чорноземів. Впродовж минулого століття його було значно вичерпано, але й те, що 
залишилося, навіть більше, ніж у будь-якої європейської держави. Потенціал аграрного 
сектора України був занедбаний перші два десятиліття незалежності. Причина цьому 
досить важлива – йшов процес ліквідації державної власності на землю і її 
приватизація. Під прикриттям мораторію на ринок землі номенклатура повільно 
скуповувала активи у селян, формуючі величезні латифундії під назвою агрохолдинги. 

На початку нинішнього десятиліття процес приватизації землі було завершено, 
що одразу призвело до значного і сталого зростання виробництва аграрної сировини. 
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Останні 5 років середні врожаї зернових стабільно перевищують показники колгоспів 
80-х років  більш ніж у 2 рази. Таким чином, вирішення питання про землю та 
завершення перерозподілу власності створили значний важіль для інтенсифікації 
сільського господарства. Зараз Україна входить у першу десятку країн-експортерів 
зерна, олії, птиці, рапсу тощо. Слід зазначити, що потенціал сільського господарства ще 
далеко не вичерпано: організаційне та технічне оновлення надасть можливість подвоїти 
експорт продовольчої сировини. 

Напередодні отримання незалежності Україна мала на своїй території 
величезний металургійний комплекс, що перевищував виробництво Німеччини. Зараз 
від нього залишилась лише половина. Деіндустріалізація України багаторазово 
скоротила попит на металопродукцію, що стимулювало вивезення майже всього 
металопрокату за кордон. Україна ще на початку 90-х років стала значним експортером 
сталі, її продукція йшла у десятки країн світу. Останні роки частка України на ринках 
чорних металів значно скоротилась, але ще є досить значною в межах Європи. 
Металургійний експорт спирається на величезну сировинну базу: поклади залізної та 
марганцевої руди тут більші, ніж у будь-якій країні Євросоюзу. Дешева робоча сила, 
повністю амортизовані фонди надають можливість конкурувати на зовнішніх ринках. 

Наприкінці 80-х років минулого століття машинобудівний комплекс України був 
найбільш розвинутою частиною економіки. Зараз виробництво машин та обладнання 
скоротилося у багато разів, а верстатобудування зникло. Причина одна– тотальна 
неконкурентоспроможність. Процес приватизації величезних машинобудівних 
підприємств тільки розпочинається: місцева номенклатура використовує фонди тільки 
для особистого збагачення і не дозволяє їх приватизувати, тому що це припинить 
надходження державних субсидій. Між тим ще залишається експорт промислової 
продукції у Росію, Казахстан та інші країни, що звикли до використання радянської 
техніки. Скоріше за все, в Україні розвиватимуться підприємства неповного циклу: 
збирання побутової техніки з імпортних частин. 

Торгівельний баланс України традиційно пасивний – імпорт завжди перевищує 
експорт. Причина одна: загальна неконкурентоспроможність промисловості. А 
неконкурентоспроможність викликана головним чином негативним інвестиційним 
кліматом. Корупція на наших теренах має системний характер, що відштовхує 
високотехнологічні компанії. По суті економіка України є закритим акціонерним 
товариством кількох сотень сімей колишньої номенклатури. 

Платіжний баланс України постійно профіцитний. Дефіцит в торгівлі товарами 
повністю закривається  активом у торгівлі транспортними послугами та надходженнями 
валюти фізичних осіб. Україна понад чверть століття є найбільшим в Європі 
експортером робочої сили. Знищення промисловості та обслуговуючих її галузей 
створило величезне безробіття, яке досить швидко було поглинуто економіками Росії та 
Євросоюзу. Майже чверть працездатного населення більшу частину свої статків 
заробляє за кордоном. Валютні переводи значно перевищують прибутки від торгівлі 
будь-якими товарами. Це створює суттєвий надлишок валюти у країні, що дозволяє 
уряду своєчасно розраховуватися по зовнішнім боргам. 

Таким чином, в останні роки Україна посідає чільне місце в межах великої 
Європи як експортер металопрокату, сільськогосподарської сировини та робочої сили. 
Можна очікувати, що частка металургійної продукції буде зменшуватися, а 
сільськогосподарської — зростати. Крім того, експорт робочої сили буде 
переорієнтовано на Євросоюз. 
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Непрерывное образование – это главный фактор развития современных 
образовательных систем. Это – постоянное, непрерывное совершенствование знаний, 
умений, навыков человека, связанное с необходимостью быть актуальным 
в современной среде. Оно представляет собой целостный процесс, состоящий из 
последовательно следующих друг за другом ступеней специально организованной 
учебной деятельности, создающей человеку благоприятные условия для жизни. В связи 
с перечисленным непрерывное, образование должно стать неотъемлемой 
составляющей образа жизни человека в любом возрасте, что создает предпосылку 
необходимости достройки образовательной лестницы новыми ступенями, 
рассчитанными на все периоды жизни человека.  

Концепция глобального устойчивого развития подразумевает образование как 
основу социального прогресса. Его устойчивость подразумевает гибкость 
образовательных систем к новым вызовам. В настоящее время задача образования –  
развивать способность человека быстро реагировать на все изменения, проявлять 
инициативу, развивать коммуникативные навыки. Изменилась цель образования. 
Постепенно «образование на всю жизнь» заменяется «образованием через всю жизнь». 

Решение задач воспитания и обучения, профессиональной подготовки человека 
должно, с одной стороны, учитывать актуальные и перспективные общественные 
потребности, с другой стороны, – удовлетворять стремление человека 
к самообразованию, разностороннему и гармоничному развитию на протяжении всей 
жизни.  

Современный человек должен не только обладать определенными знаниями, 
умениями и навыками, но и уметь учиться, постоянно стремиться к обогащению своих 
знаний, развитию умений, навыков, самостоятельно находить различные источники 
информации. Таким образом, непрерывное образование подразумевает 
самообразование. Оно может включать овладение иностранными языками, 
персональным компьютером, совершенствование своего культурно-технического 
уровня, личностный рост (совершенствование дисциплинированности, 
ответственности, инициативности, творческого подхода к деятельности).  

Непрерывное образование – важный компонент взаимодействия науки, 
экономики и образования. Эффективность и возможность образовательной 
деятельности определяются взаимосвязями между различными стадиями 
инновационного цикла [2], производителями и потребителями услуг; фирмами, 
рынком, государством и другими социальными партнерами.  

В связи с этим студенческая аудитория становится категорией особого 
внимания. Студент должен не только овладеть профессией, но и приобрести 
необходимый комплекс знаний, позволяющий выступать менеджером дальнейшего 
обучения.  

Эта задача закреплена в Российской Федерации на уровне Федеральных 
государственных образовательных стандартов, однако эффективно решаться только 
через основные образовательные программы она не может. Важным инструментом 
получения знаний и умений в системе непрерывного образования становится 
дополнительное образование. Оно позволяет не только формировать и развивать 
комплекс учебных умений, но и повышать конкурентоспособность выпускника на 
рынке труда. На базе институтов непрерывного образования российских ВУЗов 
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создаются соответствующие отделы по работе со студентами, которые должны 
вовлекать студентов в систему дополнительного образования. 

Однако существует проблема включения студентов в систему вышеупомянутых 
программ, которая носит двусторонний характер. С одной стороны, многие ВУЗы, 
поставившие во главу угла коммерческую деятельность, имеют слабый потенциал для 
развития системы дополнительного образования. С другой стороны, современное 
студенчество, как и наше общество в целом, все больше характеризует 
потребительское отношение к жизни и, как следствие, неготовность прилагать усилия 
даже к основному, не говоря уже о дополнительном, образованию. Последнее, опять 
же, подогревается готовностью ориентированных исключительно на коммерческий 
результат ВУЗов выдавать дипломы об образовании всем, сполна заплатившим за 
обучение. Зачастую программы дополнительного образования предлагаются в ВУЗах 
студентам-бюджетникам (то есть обучающимся по основной программе бесплатно) на 
платной основе «в нагрузку». Например, заплатившему за дополнительный курс 
обещают закрыть задолженность или гарантируют положительную оценку по основной 
образовательной программе. Тем самым, вместо получения и основных, и 
дополнительных знаний и навыков, студент не получает ни того, ни другого, но 
получает зато документальные подтверждения того, что он все это получил. Тем 
самым, полностью выхолащивается идея образования. 

Специфика готовности человека к непрерывному образованию проявляется 
через: 

− понимание особенностей будущей трудовой деятельности, интерес к профессии, 
желание достижения высоких результатов; 

− представление о рынке труда, наличие умений анализировать и прогнозировать 
особенности развития трудовой сферы, возможности получения работы, 
перспективной трудовой занятости; 

− умение анализировать результаты обучения, свои сильные и слабые стороны, 
связанные с выполнением трудовых функций;  

− умение проектировать дальнейший образовательный маршрут [1]. 
Только готовность студента к проектированию маршрутов непрерывного 

образования обеспечит его успех в системе профессионального образования. 
Обеспечить это могут не отдельные ВУЗы, а Министерство образования и науки. Оно 
должно стимулировать ВУЗы развивать субъектную позицию студента как человека, 
готового к активному участию в системе непрерывного образования, в том числе в 
стенах родного ВУЗа.  

Литература: 1. Лопаткина Е. В. Непрерывное образование – стратегия жизни 
современного человека / Е. В. Лопаткина, И. В. Николаева, В. П.  Покровский // м-лы II 
Всерос. науч.-практ. конф. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017. – С. 323. 2. Чижова Е. Н. 
Философия инновационного развития / Е. Н. Чижова // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 
– 2016. – № 4. – С. 232-235. 
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Продукти́вні си́ли (англ. produce — виробляти) — засоби виробництва (знаряддя 

праці та предмети праці), за допомогою яких виробляють матеріальні блага 
(здійснюють матеріальне виробництво), а також люди, що здатні до праці, мають певні 
навички й знання і приводять у дію ці засоби та вдосконалюють їх. 
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Актуальні проблеми регіонального розвитку досліджують спеціалісти Ради з 
вивчення продуктивних сил України, що функціонує в системі Національної Академії 
Наук України. Проте в період радикальної економiчної реформи та переходу до 
ринкових форм господарювання виникають новi, раніше не дослiджуванi проблеми. Їх 
сутнiсть полягає у наступному. 

По-перше, за останні роки істотно посилилися протиріччя між існуючою 
територiально-галузевою структурою господарського комплексу України та 
необхідністю створення висококонкурентної економіки з високою продуктивністю 
праці та гнучкою організацією виробництва. В Українi значного розвитку набули деякі 
базові галузі важкої промисловості, обсяги виробництва яких значно перевищують 
власні потреби. Разом з тим розвиток галузей споживчого сектора економіки та 
соціальної інфраструктури не вiдповiдає реальним потребам населення. У зв’язку з цим 
постає завдання структурної трансформації господарських комплексів регiонiв через 
зміни у розмiщеннi продуктивних сил, встановлення оптимальних галузевих і 
територiальних пропорцій виробництва. Необхіднiсть ефективного здійснення 
структурної трансформації господарських комплексів тісно пов’язана з вирішенням 
цілого спектра соцiальних проблем: професiйної перепідготовки кадрів, 
працевлаштування, соціальної підтримки на період можливої тимчасової незайнятості 
населення тощо. Це потребує немалих матерiальних і фінансових ресурсів. 

По-друге, спостерiгається суттєва невiдповiднiсть мiж сформованим у попередні 
роки значним економічним потенціалом окремих галузей і комплексів та неефективним 
його використанням в сучасних умовах господарювання, коли, по суті, вiдбувається 
руйнація раніше створеного виробничого і науково-технiчного потенціалу. Така 
ситуація є реальною загрозою для економічної безпеки держави. 

По-третє, нераціональне розміщення промислового виробництва, галузей 
соціальної сфери, а також відсутність дієвого механізму підтримки нових форм 
господарювання призвели до порушення процесів відтворення головної продуктивної 
сили — людини. Поступова втрата людського капіталу та відплив 
висококваліфікованих спеціалістів з реального сектора економіки не можуть не 
позначитися в подальшому на рівні розвитку продуктивних сил країни. Ці негативні 
процеси стримують економічний розвиток регіонів, який просто неможливий без 
високого платоспроможного попиту населення на товари і послуги на основі зростання 
його трудової активності та рівня доходів. 

По-четверте, інтеграція України у свiтовий економiчний простiр та розширення 
всього спектра зовнішньоекономічних зв’язків потребує розвитку принципово нових 
форм територiальної органiзації продуктивних сил, які б дозволили подолати високий 
рівень залежності від імпорту, вдосконалити структуру експорту, досягти високої 
конкурентоздатності продукції вітчизняних товаровиробників на зовнішньому і 
внутрішньому ринках. Розв’язання цієї проблеми є досить проблематичним за сучасних 
несприятливих економiчних умов. 

Зазначенi вище проблеми обумовлюють дуже складнi завдання, якi постають 
перед розмiщенням продуктивних сил як важливою галуззю економiчної науки. 
Першорядне з них полягає в обгрунтуванні оптимального розміщення продуктивних 
сил з точки зору врахування усіх передумов і факторів, що сприяють розвитку 
спеціалізації господарства, її відповiдностi ринковій кон’юнктурі, задоволенню 
соціально-економічних потреб населення та його екологічній безпеці, розвитку 
міжрегіональних економічних зв’язків.  

Література: 1. Elektronnij resurs.- Rezhim dostupu: 
http://studentbooks.com.ua/content/view/143/76/1/4/2. 2. Elektronnij resurs.- Rezhim 
dostupu:https://pidruchniki.com/1580112338760/rps/zakonomirnosti_printsipi_faktori_rozmi
schennya_produktivnih_sil_formuvannya_ekonomichnih_regioniv 3. Elektronnij resurs.- 
Rezhim dostupu: 
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Економіка України знаходиться в край складному становищі і тягне за собою 
низку проблем: погіршення життєвого рівня населення, розпад багатьох державних і 
приватних підприємств різних галузь, зниження залучень вітчизняного та іноземного 
капіталу. Ці проблеми обумовлюються в більшій мірі з невизначеністю військової 
агресії.  

Широко обговорюється питання поняття податкових ризиків та визначення 
факторів виникнення податкових ризиків, оскільки від цього багато в чому залежать 
заходи з управління ризиками учасниками податкових правовідносин. Багато 
дослідники цієї проблеми виділяють два основних поняття податкових ризиків: з 
погляду платника і з точки зору держави. Можна сказати, що і для держави в особі її 
уповноважених органів, і для платників податків спільним у питанні про податковий 
ризик є те, що причиною його виникнення виступають недоліки в законодавстві, які 
нерідко провокують виникнення спірних ситуацій, коли інтереси компаній стикаються 
з інтересами податкових органів. 

Податкові ризики-це небезпека для суб'єкта податкових правовідносин понести 
фінансові та інші втрати, пов'язані з процесом оподаткування, внаслідок негативних 
відхилень для цього суб'єкта від передбачуваних ним, заснованих на діючих нормах 
права, станах майбутнього, з розрахунку яких їм приймаються рішення в цьому.  

Якщо говорити про податкові ризики на практиці, потрібно звернути увагу на 
обставини, за яких ризики збільшуються:  

− зміна податкового законодавства;  
− неточні формулювання окремих податкових норм;  
− випуск податковими органами роз'яснень, що доповнюють норми 

законодавства про податки і збори;  
− зміна бухгалтерів на окремих ділянках або головного бухгалтера на 

підприємстві. 
Високі податкові ризики пов'язані в першу чергу з тлумаченням чинного 

Податкового кодексу. Положення погіршується у зв'язку з постійною зміною 
податкового законодавства та необхідністю реагувати на ці зміни. Ефективність 
організації управління ризиком багато в чому визначається класифікацією ризику.  

Існує кілька різних причин виникнення невизначеності (категорій ризиків): 
інформаційні ризики, ризики процесу, ризики оточення і репутаційні ризики. 
Невизначеності, що виникають внаслідок необхідності здійснення податкових оцінок - 
інформаційні ризики. Ризик неоднозначного тлумачення закону платником податків та 
податковим органом. Досвід показує, що податкові ризики супроводжують угод, 
проведених для того, щоб домогтися сприятливих податкових наслідків. Коли 
підприємство прагне заощадити на податках, воно знаходиться в зоні потенційного 
ризику, і тому необхідно діяти дуже обережно. В ході юридичного та податкового 
аналізу планованих угод, як правило, виявляються так звані «податкові ризики» - 
ситуації, коли навіть фахівцеві складно однозначно відповісти на питання: платити чи 
не платити. 
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Група ризиків, пов'язаних з невірним виконанням податкових зобов'язань, 
помилками в податковому обліку або податковому плануванні - ризики процесу. До цієї 
категорії належать ризики виникнення технічних або фактичних помилок у процесі 
обчислення податків та (або) прострочення їх сплати. Небезпека таких ризиків 
виражається і в тому обставину, що кожен окремий ризик може бути невеликий, але в 
сукупності вони можуть створити загрозливу ситуацію, особливо якщо підприємство 
має розгалужену, велику мережу філій. Керівництво компанії має задатися питаннями, 
що станеться, якщо ризики складуться; достатньо ресурсів, щоб нейтралізувати 
наслідки; виявиться результат розвитку в такому випадку прийнятним. Такі ризики 
прийнято називати портфельними. У цій ситуації може допомогти налаштування 
системи документообігу, внутрішнього контролю, ретельна аудиторська перевірка 
зовнішніми аудиторами. Якщо податковий або бухгалтерський відділи не залучені до 
процесу прийняття управлінських рішень, то виникають ризики через прості 
управлінські помилки та недогляд. На практиці це означає, що в компанії немає чіткої 
організаційної структури управління ризиками. Відповідно, чим більше бухгалтерія і 
податковий відділ залучені в планування операцій компанії, а не просто відображають 
їх результати, тим з великою підставою можна говорити про управління ризиками. 

Однією з частих причин виникнення негативних податкових наслідків є 
недостатнє документальне підтвердження того, яку операцію здійснило підприємство. 
Документальне підтвердження економічної виправданості значно знижує податкові 
ризики, але існуючими на даний час податковим законодавством воно не 
регламентовано: можна говорити лише про загальні принципи підготовки таких 
документів. Ризики, що виникають внаслідок правозастосування податкового 
законодавства податковими органами та судами-ризики оточення. До даної категорії 
відносяться також ризики, що виникають внаслідок невизначеності застосування 
податкових законів в різних обставинах, і ризики можливої зміни податкового 
законодавства або практики, а також несподівані судові рішення, зміна влади, 
починаючи від федерального міністра і закінчуючи податковим інспектором. Податкові 
ризики пов'язані з очікуванням перегляду ставок податків, введення нових податків або 
платежів, а також скасування існуючих. На відміну від інших ризиків, таких як 
геологічні або цінові, податкові повністю визначаються політикою держави, на 
території якого працює компанія. Рівень податкових ризиків залежить від стабільності 
фіскального законодавства, яке є найважливішою складовою загальних інституційних 
умов в економіці. Репутаційні ризики-ризики нанесення шкоди репутації компанії.  

Проаналізувавши негативні тенденції податкового права України потрібно 
зазначити, що для українських платників податків факторами податкового ризику 
можуть виступати, як дії (бездіяльності) податкових, судових та інших державних 
органів, так і власні вольові дії (бездіяльність) платників податків можуть провокувати 
наступ податкових ризиків. При цьому управління податковими ризиками - це творчий 
процес, в якому кожна унікальна операція платника податку, зі своїми особливостями, 
може мати різні комбінації способів управління податковими ризиками. Що вимагає 
застосування комплексу спеціальних заходів з адаптації до мінливості податкового 
законодавства. 

Можна рекомендувати такі заходи, що сприяють зниженню податкового ризику: 
− організація роботи з обліку податкового ризику при прийнятті управлінських 

рішень; 
− підвищення кваліфікації фахівців, які приймають рішення, пов'язані із 

здійсненням оподаткування, та провідних податковий облік; 
− регулярне відстеження змін податкового та бухгалтерського законодавства; 
− розробка заходів щодо зниження податкового ризику при формуванні 

облікової політики підприємства; 
− управління виконанням податкових зобов'язань; 

149 



− облік податкового ризику при інвестуванні; 
− створення резерву під забезпечення можливих штрафних санкцій і пені в 

якості міри самострахування; 
− застосування способу переплати; 
− моніторинг податкових помилок  
− звернення у складних (неоднозначних) ситуаціях до податкових органів за 

письмовими роз'ясненнями; 
− зниження ймовірності конфліктів з податковою інспекцією; 
− проведення звірок за станом розрахунків за податками. 
− експертиза бухгалтером договорів, що укладаються підприємством з 

партнерами; 
− розкриття інформації про стан податкових розрахунків у фінансовій звітності. 

 
НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 
Ас. Божидай  І.І., ст. Білко О.Д.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Нова світоглядна парадигма є політичною та практичною моделлю розвитку всіх 
країн світу, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості 
майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. Ця модель орієнтована на 
досягнення оптимального балансу між трьома складовими розвитку – економічною, 
соціальною та екологічною.  

Перехід до сталого розвитку – це процес зміни ціннісних орієнтацій багатьох 
людей. Визнаними міжнародними фундаментальними цінностями розвитку є свобода, 
рівність, солідарність, толерантність, повага до природи, спільна відповідальність. 
Національні цілі сталого розвитку базуються на політичних, економічних, соціальних, 
екологічних, моральних і культурних цінностях, властивих українському суспільству. 
Вони визначають спрямованість стратегії на турботу про спільне благо та захист 
національних інтересів України. 

15 вересня 2017 року – Уряд України представив Національну доповідь «Цілі 
сталого розвитку: Україна», яка визначає базові показники для досягнення Цілей 
сталого розвитку (ЦСР). У доповіді представлені результати адаптації 17 глобальних 
ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку. 

Глобальні Цілі сталого розвитку були затверджені у 2015 році на саміті ООН з 
питань сталого розвитку. За ініціативи Уряду України та за сприяння системи ООН в 
Україні протягом року тривав відкритий та інклюзивний процес адаптації ЦСР. Беручи 
до уваги принцип "нікого не залишити осторонь" та використовуючи широкий спектр 
інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів, була розроблена національна 
система ЦСР (86 завдань розвитку та 172 показники для моніторингу їх виконання) [1]. 

Цілі сталого розвитку, адаптовані для України (2015-2030 рр.) [2]: 
1. Подолання бідності; 
2. Подолання голоду, розвиток сільського господарства; 
3. Міцне здоров’я і благополуччя; 
4. Якісна освіта; 
5. Гендерна рівність; 
6. Чиста вода та належні санітарні умови; 
7. Доступна та чиста енергія; 
8. Гідна праця та економічне зростання; 
9. Промисловість, інновації та інфраструктура; 
10. Скорочення нерівності.; 

150 

http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf


11. Сталий розвиток міст і громад; 
12. Відповідальне споживання та виробництво; 
13. Пом’якшення наслідків зміни клімату; 
14. Збереження морських ресурсів.; 
15. Захист та відновлення екосистем суші; 
16. Мир, справедливість та сильні інститути; 
17. Партнерство заради сталого розвитку. 
Визначені глобальні цілі корелюються з Національною програмою сталого 

розвитку України. Необхідність впровадження в Україні Стратегії сталого розвитку 
зумовлена чинниками внутрішнього і зовнішнього характеру [1]:  

− у зв’язку з ухваленням на Саміті ООН зі сталого розвитку 17 глобальних 
Цілей сталого розвитку на період до 2030  року потребує актуалізації Стратегія сталого 
розвитку «Україна – 2020»;   

− в Україні внаслідок домінування протягом багатьох років ресурсо- та 
енергоємних галузей і технологій, сировинної орієнтації експорту та надмірної 
концентрації виробництва у промислових регіонах сформувалася така структура 
управління розвитком, яка загалом є неефективною та екологічно небезпечною;   

− рівень економічного розвитку та добробуту населення не відповідає 
природному, науково-технічному, аграрно-промисловому потенціалу України та 
кваліфікаційно-освітньому рівню населення, соціально-історичним і культурним 
традиціям народу України;   

− Україна має міжнародні зобов’язання щодо сталого розвитку, визначені 
стратегічними документами ООН;  

− основою для впровадження інноваційних перетворень в Україні у напрямі 
сталого розвитку є Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;  

− у розроблених та затверджених стратегічних загальнодержавних, галузевих та 
регіональних документах не повною мірою відображені цілі та завдання сталого 
розвитку;  

− українські вчені підготували наукове обґрунтування переходу України до 
сталого розвитку та була сформована відповідна громадська підтримка цього процесу. 

Національні цілі сталого розвитку: 
1. Сприяння інклюзивному збалансованому низьковуглецевому економічному 

зростанню та життєстійкій інфраструктурі. 
2. Забезпечення сталого галузевого та регіонального розвитку. 
3. Подолання бідності та скорочення нерівності, зокрема гендерної. 
4. Забезпечення охорони громадського здоров’я, благополуччя та якісної освіти 

в безпечних і життєстійких населених пунктах. 
5. Забезпечення переходу до моделей збалансованого споживання 

і виробництва, збалансованого управління природними ресурсами та зміцнення заходів 
реагування на зміну клімату. 

6. Збереження наземних і морських екосистем та сприяння збалансованому 
використанню їхніх ресурсів. 

7. Забезпечення безпеки та доступу до правосуддя, створення підзвітних та 
інклюзивних інституцій. 

Стратегія спрямована на побудову справедливого та демократичного 
суспільства, де буде забезпечено підтримку прав людини (зокрема, екологічних прав і 
права на розвиток), розвиток національної культури, гендерну рівність і зростання 
соціального капіталу (здатності суспільства до роботи в групах та організаціях, яка 
основана на спільних цінностях). 

Метою Стратегії є забезпечення високого рівня та якості життя населення 
України, створення сприятливих умов для діяльності нинішнього та майбутніх 
поколінь та припинення деградації природних екосистем шляхом впровадження нової 
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моделі економічного зростання, що базується на засадах сталого розвитку. Досягнення 
цієї мети відповідає світоглядним цінностям і культурним традиціям українського 
народу та міжнародним зобов’язанням України. 

Стратегія спрямована на виконання Україною міжнародних зобов’язань та 
створення реальних передумов для набуття Україною повноправного членства в 
Європейському Союзі, зокрема виконання «Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» 

Література: 1. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект – 2017. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-
optimized.pdf; 2. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf;  

 
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Ас. Божидай І.І., ст. Плічко І.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
В умовах сучасного нестабільного ринку дуже важливо адаптувати структуру і 

діяльність підприємства до впливу зовнішнього середовища. Максимальна адаптація до 
зовнішнього середовища забезпечується в рамках стратегічного планування та 
управління як організаційної системи підготовки та прийняття стратегічних рішень з 
основних напрямів функціонування та розвитку підприємства.  

Стратегічне управління дає змогу зібрати воєдино весь комплекс управлінської 
діяльності для забезпечення й утримання конкурентних переваг на основі адекватного 
реагування на зміни зовнішнього середовища.  

За даних умов особливо актуальними є питання пов’язанні з ефективною 
діяльністю підприємств різних розмірів та форм господарювання, які можна вирішити 
за рахунок ефективно сформованої і реалізованої конкурентної стратегії. 

Формування конкурентної стратегії повинно мати системний характер, тобто всі 
елементи механізму повинні бути взаємопов’язаними та функціонально 
цілеспрямованими на досягнення поставленої мети. Важливим елементом механізму є 
принципи формування конкурентної стратегії (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Принципи формування конкурентної стратегії 
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Врахування наведених принципів дозволить узгодити конкурентну стратегію з 
загальною діяльністю підприємства, враховуючи усі наявні ресурси та можливості, 
адаптувати поставлені конкурентні цілі. 
 

МАТРИЦЯ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ 

 
Ас. Божидай І.І. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Процес формування ефективної конкурентної стратегії підприємства повинен 

відповідати реальному стану внутрішнього та зовнішнього оточення. Ґрунтуючись на 
власних конкурентних перевагах, сильних сторонах, використанні спритних 
можливостей можна забезпечити підвищення рівня конкурентоспроможності, але без 
визначених цілей та чіткого плану дій будь-яка діяльність буде носити стихійний 
характер та втрачає сенс. 

Порівняння власної позиції з конкурентами дає інформацію щодо можливих 
напрямків подальшого розвитку. Саме тому, визначення однорідних груп підприємств 
галузі є актуальним та набуває нового змісту. Для цього необхідно сформувати 
узагальнені характеристики груп типових підприємств, ґрунтуючись на побудові 
матриці стратегій. Як приклад, формуємо матрицю стратегій для провідних 
агропромислових підприємств України. 

 

 Рисунок 1 – Матриця стратегій  (побудовано автором) 
 

Базуючись на узагальнених категоріях, можна обґрунтувати можливість 
переходу підприємств з одного кластеру до іншого, за умови формування та 
впровадження ефективних управлінських стратегій, що основані на ключових 
показниках та специфічних особливостях діяльності будь-якого підприємства, 
направлені на покращення певних критеріїв їх діяльності. Визначення оптимального 
шляху розвитку компаній необхідно узгодити на всіх рівнях стратегічного управління, 
у відповідності до індивідуальних можливостей підприємства, з урахуванням зовнішніх 
та внутрішніх можливостей та загроз і подальшого формування детального та 
ґрунтовного плану розвитку компанії. 

Використання діючої ефективної моделі стратегічного управління або її 
складових лідерів галузі для підвищення власного рівня конкурентоспроможності 
обґрунтоване на засадах бенчмаркінгу. Це стратегічна орієнтація на кращі досягнення 
через порівняння результатів діяльності і методів роботи з еталоном. Охоплює процеси 
дослідження технології, організацію виробництва і збуту, методів менеджменту і 
маркетингу на еталонному об’єкті для виявлення інноваційного досвіду і його 
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реалізації в конкретному бізнесі. Бенчмаркінг, узагальнено можна визначити як, метод 
отримання конкурентних переваг або інструмент підвищення конкурентоспроможності 
суб’єкта підприємницької діяльності за рахунок систематичного, безперервного 
пошуку, вивчення та адаптації до власних умов найкращих методів здійснення бізнес-
процесів, за допомогою чого задовольняються потреби ринку та підвищується 
ефективність діяльності підприємства, що сприяє стабільному розвитку бізнесу в 
умовах нестійкого зовнішнього середовища. 

Формування ефективної конкурентної стратегії, узгодженої з стратегічною 
управлінською діяльністю компанії, що націлена на досягнення, визначених на засадах 
бенчмаркінгу, певних показників дозволить забезпечити високий рівень 
конкурентоспроможності на ринку. 

 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО РІВНЯ 

ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ 
 

Викл. Головко-Марченко І.С., ст. гр. ПТ-11 Пилька В.А. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Здатність економіки однієї країни конкурувати з економіками інших країн 

визначає конкурентоспроможність країни [1], яка показує рівень ефективності 
використання національних ресурсів, підвищення продуктивності народного 
господарства, забезпечення високого та постійно зростаючого рівня життя населення. 

У 2018 р. за рейтингом глобальної конкурентоспроможності економік Україна 
посіла 83 місце зі 140 можливих, піднявшись на шість сходинок вверх у порівнянні з 
2017 роком. У відповідності до рейтингу, за рівнем державних інститутів Україна 
знаходиться на 110 місці, за інфраструктурою – на 57 місці, за рівнем адаптації 
технологій – 77 місце. 

Макроекономічна стабільність України на 131 місці, рівень охорони здоров'я – 
94 місце, рівень освіти – 46 місце, ринок товарів – 73 місце. 

Ринок праці України оцінений 66 місцем, фінансова система – 117 місцем, обсяг 
ринку – 47 місцем, динаміка бізнесу – 86 місцем, здатність до інновацій – 58 місцем [2]. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності вимірює готовність країн до 
четвертої промислової революції. Він включає 12 показників конкурентоспроможності 
і складається на основі відкритої інформації, а також з урахуванням думок декількох 
тисяч експертів з більш ніж 100 країн світу [3]. 

До показників індексу глобальної конкурентоспроможності країни відносять: 
− якість інститутів; 
− стан інфраструктури; 
− проникнення IT і сучасних комунікацій; 
− макроекономічна стабільність; 
− споживчий ринок; 
− ринок праці; 
− фінансову систему; 
− розмір внутрішнього ринку; 
− здоров'я; 
− освіту і навички; 
− динаміку бізнес-розвитку; 
− здатність до інновацій. 
Зниження відкритості інформації є загрозою зростанню і процвітанню країни. На 

сьогодні стимулювання ділової активності та інвестицій в інновації є не менш 
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важливими показниками конкурентоспроможності країни за інфраструктуру, навички 
та ефективні ринки. 

За результатами проведення ВЕФ (Всесвітній економічний форум) було 
визначено перелік позицій, вирішення яких призведе до підвищення 
конкурентоспроможності країн, а саме: будувати економіку незалежну від зовнішніх і 
внутрішніх нестабільностей; бути гнучкими на рівні країни, галузей, підприємств і 
окремих людей; створювати інноваційну екосистему; сповідувати людиноцентричний 
підхід до економічного розвитку. 

Серед найбільш проблематичних факторів, що впливають на бізнес в Україні, 
можна відзначити корупцію, політичну нестабільність, інфляцію, неефективну урядова 
бюрократія і доступ до фінансування. Крім цього, на слабку конкурентоспроможність 
України впливає злочинність, погане здоров'я суспільства і малоосвічені робітники. 
Отже, для підвищення рівня конкурентоспроможності України необхідно найближчим 
часом сконцентрувати увагу на ліквідації проблемних факторів та прийняття реформ 
«конкурентоспроможності», що будуть ефективно впливати на розвиток 
конкурентоспроможності країни. 

Література: 1. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%
D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D
0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0
%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8. 2. Рейтинг глобальної конкурентоспроможності: 
Україна покращила позиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.businessz.com.ua/news/events/3711. 3. Рейтинг конкурентоспроможності 
економік країн світу 2017-2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-rejting-konkurentosposobnosti-
ekonomik-stran-mira---20172018. 

 
ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДОРОЖНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Канд. екон. наук, доц. Догадайло Я.В., ст. гр. Е-15-41 Кононенко А.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

У сучасних умовах процес забезпечення економічної результативності (ЕР) 
діяльності підприємства має враховувати не лише ії аналіз, оцінку і контроль, але і 
перспективне планування подальшого розвитку підприємства, що засновується на 
результатах оцінки зовнішнього середовища підприємства [1]. В свою чергу, остання 
неможлива без систематизованого збору даних про неї, який  чіткого визначення складових 
зовнішнього середовища підприємства.  

При визначенні складових зовнішнього середовища підприємства найбільш 
прийнятним є підхід теоретиків в області менеджменту М.Х. Мескона, М. Альберта і 
Ф.Хедоурі, який полягає в тому, що «керівництво має обмежувати врахування зовнішнього 
оточення лише тими аспектами, від яких залежить успіх організації» [2]. Під зовнішнім 
середовищем дорожнього підприємства необхідно розуміти навколишнє середовище, яке 
відповідно до специфіки функціонування дорожнього підприємства, має вирішальний вплив 
на забезпечення ЕР його діяльності. Можна виділити два підходи до розгляду його складу: 
1.Зовнішнє середовище як сукупність чинників, що роблять вплив на результативність 
функціонування підприємства; 2.Зовнішнє середовище як сукупність груп чинників, що 
впливають на результативність підприємства. Основними характеристиками зовнішнього 
середовища є [2]: пов’язаність його чинників; складність; рухливість та невизначеність. 
Отже, структура зовнішнього середовища підприємства повинна характеризуватися групами 
чинників, що відрізняються між собою за даними характеристиками. Проте згідно з першим 
підходом чинники зовнішнього середовища розглядаються як рівнозначні по відношенню 
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один до одного за всіма її основними особливостями, що не є достатньо коректним. Тому 
другий підхід, що відображає природу довкілля, є об'єктивнішим і прийнятним для 
визначення її складу.  Але в другому підході класифікації чинників зовнішнього середовища 
відрізняються один від одного за певними критеріями: кількістю груп чинників; 
найменуванням груп чинників; віднесенням аналогічних чинників в різні групи, що 
формуються, виходячи з частоти і масштабу їх впливу на результативність функціонування 
підприємства та різним якісним і кількісним складом ідентичних по своїй суті груп 
чинників. 

Помилкове віднесення тих або інших чинників в невідповідну групу може 
спотворити економічний прогноз стану зовнішнього середовища підприємства і привести до 
ухвалення неправильного управлінського рішення і, отже, до вибору неоптимальної стратегії 
розвитку підприємства. В цілях здобуття об'єктивних результатів з сукупності праць, 
присвячених проблемам управління сучасними успішними підприємствами в умовах ринку, 
розглядалися роботи: американських, японських, німецьких, англійських і французьких 
авторів, оскільки дані країни входять в "технологічне ядро світової спільноти" [3] по 
формуванню і утримуванню конкурентних переваг, отже, по забезпеченню ЕР 
функціонування підприємства; вітчизняних учених і вчених країн ближнього зарубіжжя, 
оскільки пропоновані в них методи адаптовані до специфіки транзитивної економіки. При 
цьому було розглянуто вісімнадцять підходів до складу чинників зовнішнього середовища, 
це складає мінімальну кількість обстежень, яка забезпечує об’єктивність дослідження, що 
проводиться [4,5]. В результаті було виявлено, що частіше всього зовнішнє середовище 
підприємства розглядається як система чинників, які складаються не з трьох, а з двох 
підсистем: далекого та конкурентного середовища, тому враховуючи досвід функціонування 
успішних підприємств, аналіз зовнішнього середовища підприємств дорожнього 
господарства доцільно здійснювати за допомогою моделі [2]: 

 
                                                ВДП =[ВД, ВК],                                                                       (1) 
 
де ВДП - система чинників зовнішнього середовища підприємства; ВД, ВК - 

відповідно підсистема чинників, які створюють далеке і конкурентне середовище. 
Далеке середовище - підсистема зовнішнього середовища, чинники якого, хоча і 

надають нерегулярну непряму дію на результативність функціонування підприємства, але в 
цілому не підпадають під вплив з боку останнього. Далеке середовище підприємства у 
своєму складі, згідно з досвідом найбільш успішних підприємств розвинених країн, має 
враховувати кожну групу родинних чинників. В результаті врахування специфіки діяльності 
підприємств дорожнього господарства та основ формування складу далекого середовища 
пропонується наступну його модель: 

 
                                                          ВД= [Е,С,Н,G,Р,F, L],                                                        (2) 

 
де чинники: Е - економічні; С - соціальні; Н - технічні;  G - технологічні; Р - 

політичні; F - фізичні; L - екологічні. 
Економічні - чинники, що характеризують розподіл і використання ресурсів в рамках 

всього суспільства в цілому. Соціальні - чинники, що відображають характеристики 
суспільства (культура, звичаї, цінності, стиль життя індивідуумів) в якому функціонує 
підприємство. Технічні - чинники, якими розкриваються досягнення в науці і техніці, що 
впливають на успіх підприємства. Технологічні - чинники, якими розкриваються досягнення 
в технологіях, що забезпечують виробництво робіт. Політичні - чинники, які характеризують 
юридичні умови, що обмежують дії підприємства з погляду суспільного блага. Фізичні - 
чинники, що характеризують зміни природних умов, які роблять вплив на ЕР 
функціонування підприємства. Екологічні - чинники, які характеризують обмеження дій 
підприємства, що виникають в суспільстві, з погляду захисту навколишнього середовища. 
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Під конкурентним середовищем розуміють підсистему зовнішнього середовища, що 
утворюється чинниками, які роблять регулярний безпосередній вплив на результативність 
функціонування підприємства і піддаються дії з його боку, завдяки встановленню 
ефективних комунікацій. Серед складових конкурентного середовища принципових 
розбіжностей не спостерігається. Остання має визначати територію, а також область 
функціонування підприємства. В якості чинників конкурентного середовища дорожнього 
підприємства пропонується розглядати постачальників (М), споживачів (замовники - Q), 
конкурентів (U) та зацікавлених осіб (стейкхолдерів – R):  

 
                                               ВК= [М,Q, R,U],                                                                        (3) 
 
В результаті аналітичних досліджень підходів вітчизняних і закордонних учених з 

питань розгляду складу зовнішнього середовища підприємства з врахуванням реальних 
економічних умов функціонування дорожнього підприємства було виділено та 
систематизовано основні чинники зовнішнього середовища, які надають дію на 
забезпечення його ЕР. Таким чином, одержав подальший розвиток склад зовнішнього 
середовища підприємств дорожнього господарства, шляхом урахування сучасних умов їх 
господарювання. 

Література: 1. Тищенко А.Н. Экономическая результативность деятельности 
предприятий: монография / Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Догадайло Я.В. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2005. 
– 144 с.   2. Мескон М. Основы менеджмента / Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.: пер. с англ. 
- М.: Диалектика-Вильямс, 2019. - 672 с.  3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: 
экономика, стратегия, управление /  Р.А. Фатхутдинов – М.: «ИНФРА-М», 2000. – 312 с.  4.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОПЕРАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Канд. екон. наук, доц. Догадайло Я.В., магістрант Лабунська А.О. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Для здійснення операційного аналізу діяльності підприємства необхідно 

визначитися зі складом показників операційного аналізу. В сучасній економічній 
літературі науковці доводять, що існує багато поглядів щодо складу системи показників 
операційного аналізу підприємства, отже, єдиної думки стосовно якісного та кількісного 
складу системи показників операційного аналізу підприємства не існує. Формування 
переліку системи показників CVP- аналізу діяльності підприємства пропонується 
здійснювати в сім етапів [1].  

Підприємство завжди функціонує в певній галузі, що має свої особливості, які 
необхідно ураховувати під час прийняття управлінських рішень. Специфіку галузі 
найкраще знають фахівці, які працюють в ній. Тому для більш ретельного 
обґрунтування переліку системи показників CVP-аналізу було проведене експертне 
опитування. Згідно з методиками з вибору кількості експертів [2, 3], визначено 
необхідну кількість експертів - 18 чоловік. Кожному фахівцю було надано розроблену 
анкету, в якій пропонувалося проранжувати показники операційного аналізу за силою 
їх виливу на результати роботи дорожніх організацій. До переліку показників, що 
досліджувалися було включено 21 показник, серед яких 10 показників, які були обрані 
під час проведення перших двох етапів алгоритму формування складу системи 
показників операційного аналізу діяльності підприємства [1]. А саме: Х1 – Питомий 
маржинальний дохід (ставка покриття); Х2 – Зона безпеки; Х3 - Беззбитковість 
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реалізації; Х4 - Точка закриття підприємства; Х5 - Індекс задоволеності споживачів; Х6 - 
Коефіцієнт операційного левериджу; Х7- Ефективність фінансового левериджу;  Х8- 
Маржинальний дохід; Х9 - Точка беззбитковості; Х10- Сила операційного важеля; Х11 - 
Фінансовий леверидж; Х12 - Операційний важіль (леверидж); Х13 - Індекс залучення 
споживачів; Х14 - Запас фінансової міцності; Х15- Коефіцієнт запасу міцності; Х16- 
Маржа безпеки;  Х17 - Цільовий обсяг виробництва; Х18 – Ціна беззбитковості; Х19 - 
Коефіцієнт маржинального доходу; Х20 – Ціновий коефіцієнт; Х21 - Індекс постійності 
споживачів. Найбільш вагомому показнику пропонувалося надати ранг 1, найменш 
важливому 21. Згідно результату експертного аналізу складових системи показників 
CVP-аналізу діяльності підприємств було побудовано гістограму та полігон розподілу 
сум рангів показників CVP-аналізу (рис. 1). 

Згідно рис. 1 до складових системи  показників CVP-аналізу діяльності 
підприємств доцільно включити десять показників, що формують групи найбільшого 
впливу та значного впливу. Для визначення ступені узгодженості думок фахівців з 
важливості чинників необхідно використати коефіцієнта конкордації по критерію 
Пірсона. Коефіцієнт конкордації, був розрахований за формулою: 

 
                                        W = 12·S / m² (n³  - n),                                                                (1) 

  
де     n – кількість показників CVP-аналізу; m –  кількість експертів, які були 

опитані, люд; S – сума квадратів різниць між членами сумарного ранжування і членами 
ряду середніх значень. 

Критерій Пірсона розраховується за формулою: 

                              )1(12\1
2

+⋅⋅⋅
=

nnm

S
X

.                                                                (2) 
 
Якщо розрахункове значення більше табличного, то з вірогідністю 95% можна 

стверджувати, що погодженість думок респондентів не випадкова. Результати оцінки 
вірогідності одержаних результатів експертного опитування надані в табл. 1. 
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Рисунок 1 – Гістограма та полігон розподілу сум рангів показників операційного 
аналізу діяльності підприємства 
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Таблиця 1 – Оцінка вірогідності результатів експертного опитування  

 
Значення коефіцієнту конкордації свідчить про 87% узгодженість думок 

експертів. Порівнявши розрахований критерій Пірсона з табличним (табл. 1) можна 
зробити висновок, що погодженість думок респондентів є не випадкова і тому обрані 
показники можна використовувати в якості складових системи показників 
операційного аналізу діяльності підприємства.  

Таким чином, систему показників операційного аналізу діяльності підприємства 
сформовану на підставі  розробленого алгоритму обґрунтування складають десять 
показників, а саме: операційний важіль, коефіцієнт маржинального доходу, 
беззбитковість реалізації, маржинальний дохід, ставка покриття, коефіцієнт запасу 
міцності, запас фінансової міцності, індекс задоволеності споживачів, індекс залучення 
споживачів, індекс постійності споживачів. Ці показники дозволяють не тільки 
здійснити всі основні завдання операційного аналізу, але і нові, що виникають в умовах 
соціально-орієнтованої економіки, шляхом розрахунку показників рівня привабливості 
продукції для споживачів. 

Література: 1. Догадайло Я.В. Формування системи показників управління 
прибутком підприємств дорожнього господарства [Електронний ресурс] / Я.В. 
Догадайло, Я.Е. Кісельова // Економіка транспортного комплексу, вип. 19.-2012 – С. 102-
111. – Режим доступу: 
https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/523/1/EKT_10_19.pdf 2. 
Бешелев С.Д. Экспертные оценки / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. - М.: Наука, 1973.-159 с 
3. Мишин В.М. Управление качеством : учеб. [для студ. вузов] / В.М. Мишин. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с. 

 
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  

 
Магістрант Дубровін В.В., 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Догадайло Я.В. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Управлінський облік є складовою інструментарію оперативного контролінгу. 

Для ефективного управління, необхідно правильно і досконало вести управлінський 
облік на підприємстві, бо від своєчасно отримання інформації залежить виробничий 
процес підприємства в цілому.  Під управлінським обліком розуміється процес 
виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки та передачі інформації, що 
використовується управлінським персоналом для планування та контролю виробничих 
ситуацій та оцінки можливих тенденцій розвитку всередині підприємства з метою 
прийняття ефективних управлінських рішень.  

Для того щоб управлінський облік відповідав усім вимогам управління на 
підприємстві, необхідно, щоб він відповідав правилам його створення, тобто 
принципам управлінського обліку. Порівняльний аналіз підходів до формування 
переліку принципів управлінського обліку дозволив обрати одинадцять принципів 
управлінського обліку (відсоток співпадіння думок вчених дорівнює або перевищує 
50%):  відповідальності - за величину витрат та результатів відповідальність несе 
конкретна особа, яка їх контролює; результативності - при здійсненні будь-яких видів 

Кількість 
опитуваних 
фахівців, m 

Число 
чинників, n 

Сума квадратів 
відхилень, S  

Коефіцієнт 
конкордації, 

W 

Критерій Пірсону, Х 

розрахунковий табличний 

18 21 216172 0,87 362,6 156 
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діяльності слід постійно порівнювати витрати, понесені в результаті діяльності, з 
отриманим результатом; оцінки результатів діяльності структурних підрозділів - 
визначення тенденцій і перспектив кожного підрозділу в формуванні прибутку 
підприємства від виробництва до реалізації продукту; багатоваріантності - при 
підготовці інформації слід враховувати всі варіанти, однак обрати найоптимальніший з 
метою прийняття управлінських рішень; релевантності - своєчасне отримання чіткої, 
зрозумілої форми з використанням такої кількості альтернатив, яке необхідне для 
прийняття рішень; прийнятності та багатократного використання – разова фіксація 
даних у первинних документах або виробничих розрахунках та багатократне її 
використання при всіх видах управління без повторної фіксації, розрахунків; 
бюджетного(кошторисного) методу управління – охват кошторисами (бюджетами) 
виробництва, реалізації, розподілення та фінансування; достовірності - інформація 
управлінського обліку повинна бути достовірною; використання єдиних планово-
облікових одиниць вимірювання – розробка системи обліку, що основана на близькому 
взаємозв’язку показників управлінського обліку виробництва та бухгалтерського 
обліку витрат; періодичності інформації – інформація складається та представляється із 
підрозділів в підрозділ в строго встановлені терміни, згідно графіку документообігу; 
конфіденційності - інформація управлінського обліку призначена тільки для вузького 
кола осіб та несе «закритий характер». 

Дотримання всіх цих принципів дозволить побудувати систему управлінського 
обліку таким чином, щоб вона максимально відповідала ефективному розвитку 
підприємства в усіх напрямках діяльності. 

Література: 1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні” [Електронний ресурс] : Закон України / Верховна Рада України. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.  2. Бухгалтерський управлінський 
облік: підруч. [для студ. cпец.7.050106 „Облік і аудит” вищ. навч. закл.] / Ф.Ф. 
Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська. – Житомир: ПП „Рута”, 2013. – 
480 с.  3. Друри К. Введение в управленческий учет / Друри К.; пер. с англ. С.А. 
Габалиной.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.-279 с.  4. Контроллинг как инструмент 
управления предприятием / [Ананькина Е. А., Данилочкин С. В., Данилочкина Н. Г. и 
др.] ; под. ред. Н. Г. Данилочкиной. – М. : ЮНИТА-ДАНА, 2003. – 230 с.  5. Цигилик 
І.І. Контролінг: навч.посіб./ Цигилик І.І. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004.-76 
с.  6. Дугельний А.П. Бюджетное управление предприятием: учеб.-практ. пос. / А.П. 
Дугельний, В.Ф. Комаров. - М.: Дело, 2004.-432 с.  7. Голов С.Ф. Управленческий учет / 
Голов С.Ф. - Х.: Фактор, 2009. — 784 с.  8.  Гущина И.Э. Управленческий учет, основы 
теории и практики / И.Э. Гущина, Н.М. Балакирева, .-М.: КНОРУС, 2004. -192 с.  9. 
Нападовская Л. Проблемы становления и развития управленческого учета в Украине / 
Л. Нападовская //Бухгалтерский учет и аудит.-2011.-№ 9-с.33-38.  10.  Гнилицкая Л. 
Проблемы внедрения управленческого учета на предприятиях Украины / Л. Гнилицкая  
/ Бухгалтерский учет и аудит.-2010.-№9 - с.39-42.  11. Бухгалтерський управлінський 
облік: навч. посіб. / Лишиленко О.В. - Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури”, 
2004.-254 с. 
 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Магістрант Зозуля Р.С., 
Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Догадайло Я.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

Зараз достатньо велика кількість підприємств опинилися у кризовому стані.  
Тому особливе значення набуває створення та підтримка конкурентних переваг 

160 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14


підприємства (КПП), так як саме вона полягає в основі ії успішної діяльності на ринку 
[1].  

Питаннями стваорення та підтримки КПП займалися багато вчених: О.П. 
Градов, І.П. Отенко, Г.Л. Азоєв, А.П. Челєнков, М. Портер, Р.А. Фатхутдінов, О.М. 
Тищенко, В.Г. Шинкаренко, О.С. Абрамова, Г.С. Бондаренко та багато інших. Аналіз 
різних підходів до визначення поняття «конкурентна перевага підприємства показав, 
що не існує єдиного твердження щодо даної категорії [1-6]. Виходячи з 
проаналізованих визначень конкурентної переваги, запропонованих низкою вчених 
пропонується розглядати КПП як максимальну ефективність використання потенціалу 
підприємства, який характеризується  сукупністю ресурсів та відповідними показниками 
у порівнянні з пріоритетним конкурентом. Визначення сутності КПП дозволяє виділити 
їх види, які створюють переваги підприємства на ринку.  

Були розглянуті основні підходи до класифікації КПП, виявлені їх переваги та 
недоліки, в результаті виявлено, що доцільно застосовувати ще одну класифікаційну 
ознаку - ресурсну ознаку, яка характеризує потенціал підприємства. Автор пропонує 
використовувати шість класифікаційних ознак: 1. Відношення до системи 
(підприємства): зовнішні, внутрішні; 2. Сфера прояву: сфера постачання, сфера НДДКР, 
сфера виробництва, сфера реалізації, сфера сервісу та експлуатації; 3. Місце 
формування: робоче місце, окремий підрозділ, в цілому в організації; 4. Джерела 
створення та можливість імітації: «низького рівня»,  «високого рівня», «найвищого 
рівня»; 5. Вид ресурсу, що утворює конкурентну перевагу: технічні ресурси, 
технологічні ресурси, маркетингові ресурси, організаційні ресурси, трудові ресурси, 
фінансові ресурси, матеріальні ресурси; тривалість дії: стратегічні переваги, тактичні 
переваги; 6. Вид ефекту від реалізації конкурентної переваги: науково – технічний, 
соціальний, економічний та екологічний. 

Література: 1.Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого 
результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер [пер. с англ. Е. Калинина]. — 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 715 с.   2. Градов А.П. Экономическая стратегия 
фирмы: Учебн. пособие / А.П. Градов – 3-е изд., испр. – СПб.: Спец-Лит. -  2000. – 588 
с.3.Іванов Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: Оцінка, формування та розвиток: 
монографія / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова  – Х.: ІНЖЕК, 2008. – 352 с.  
4.Отенко І.П. Управління конкурентними перевагами підприємства: наукове видання / 
І.П. Отенко, Є.О. Полтавська. – Х: ХНЕУ, 2005. – 212 с.  5. Шинкаренко В.Г. 
Управление конкурентоспособностью предприятия / В.Г. Шинкаренко, А.С. 
Бондаренко.-  Х:  ХНАДУ 2003. – 186 с.  6. Конкурентоспособность предприятия: 
оценка, диагностика, стратегия. / [Ю. Б. Іванов, А. Н. Тищенко, Н. А. Дробитько, О. С. 
Головко]. – Х: ХГЭУ – Торнадо, 2003. – 349 с. 
 

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ  В УКРАЇНІ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ 
НАСЛІДКИ 

 

Ст. викл. Іващенко М.В., ст. Березниченко В.А., Лісконіг А. О. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

  
Питання трудової міграції громадян України за кордон та в самій державі є 

проблемою державного рівня. Тема українських заробітчан активно обговорюється в 
пресі та на телебаченні, привертаючи увагу всього суспільства. Мільйони трудових 
мігрантів з України, більшість з яких працює в Росії, країнах Західної Європи та 
Північної Америки, змушують державу по-новому усвідомити важливість проблем 
захисту прав та свобод її громадян. 

Сьогодні більшість наших співвітчизників перебуває за кордоном у статусі 
нелегальних трудових мігрантів і належить до найбільш дискримінованої та 
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незахищеної категорії іноземців. У зв'язку з цим, зростає кількість звернень до органів 
державної влади України від громадян, які потрапляють у складні ситуації за кордоном, 
з проханням надати їм допомогу та захистити. Ця важлива проблема підкреслюється 
масштабами та тенденціями трудової міграції з України. 

Головною причиною трудової міграції з України можна, безумовно, вважати 
соціально - економічну. Важливими чинниками, які спонукають українців до виїзду за 
межі держави, є також низький рівень життя та безробіття. Дана обставина змушує 
громадян України шукати для себе кращої долі за кордоном, що цілком відповідає 
прагненню людини, яка бажає знайти роботу, достойну оплату її праці і має на це 
конституційне право . 

Як суспільне явище трудова міграція має позитивні і негативні сторони, а його 
масштаби зумовлюють необхідність державного регулювання міграційними процесами. 

Загалом, виділяють наступні негативні наслідки трудової міграції: 
1.Виїжджає частина трудового потенціалу, в тому числі висококваліфіковані 

працівники, які згодом втрачають свої професійні навики, оскільки за кордоном 
виконувана ними робота часто носить примітивний та непрестижний характер. 

2. Зростання цін на товари і послуги на внутрішньому ринку, зокрема на житло, 
при існуючій низькій купівельній спроможності основної маси населення. Це, в свою 
чергу, призводить до нерівномірного розподілу коштів та ще більшого розшарування 
суспільства, оскільки найбідніші верстви не мають змога виїхати за кордон на 
заробітки. 

3. Загальна зневіра, втрата національної самосвідомості, набуття чужих звичаїв 
та невластивого менталітету. 

Переходячи до світлої сторони можна сказати що найбільшим попитом за 
кордоном користуються робітничі професії - зварювальники, різноробочі і 
будівельники. Мінімум можна заробити в Польщі або Чехії, максимум у Вели-
кобританії, Ірландії. Достатньо високі заробітки також у Німеччині, Австрії, Італії, 
Франції, Іспанії, Нідерландах, Швеції, Данії, Бельгії.. 

Щодо позитивних наслідків трудової міграції, можна назвати такі: 
1. Зменшення соціальної напруги та навантаження на ринок праці, зокрема 

зниження рівня безробіття. 
2. Значний грошовий (валютний) приплив (заробітчанські гроші). Що дає широкі 

можливості для збільшення власного добробуту населення. 
3. Розвиток малого бізнесу за рахунок залучених коштів від "човникової" 

торгівлі. 
4. Розширення світогляду, набуття свідомості та розуміння реальних умов 

ринкової економіки розвинутих країн, вивчення іноземних мов. 
Отже, головним чинником, щоб знизити трудову міграцію є забезпечення людей 

роботою з належними умовами праці та її оплатою, обмеження «тіньової» економіки та 
«тіньової» зайнятості. Адже продуктивна зайнятість – це шлях подолання бідності та 
відвернення від виїзду на заробітки за кордон. 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ІСТОРІЯ,  СУТНІСТЬ 

 

Ст. викл. Іващенко М.В., ст. Геращенко Є. А., Горощук І. С. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Метою даного дослідження є з’ясування сутності поняття інформаційної війни, 
основних методів її ведення та розгляд найбільш яскравих і доречних прикладів 
ведення інформаційних війн. Ця тема є актуальною у зв’язку з активним розвитком 
людства в інформаційній сфері, через що засобів для ведення інформаційної війни 
стало набагато більше. 
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Інформаційна війна – це цілеспрямоване, прораховане по кроках на найближче 
майбутнє, комплексне впровадження дезінформації з метою забезпечення безпеки своєї 
держави, підтримки патріотичних настроїв населення, а також впливу на громадян 
іншої держави з метою дезінформації і досягнення певних цілей. 

Вважається, що першим термін «інформаційна війна» використав 
американський експерт Томас Рона в звіті, підготовленому ним в 1976 році для 
компанії «Boeing». Звіт був названий «Системи зброї і інформаційна війна». Офіційно 
ж цей термін вперше введений в директиві міністра оборони США DODD 3600 від 21 
грудня 1992 року.  

Інформаційна війна може вестись як на користь власної країни, так і проти 
іншої. Методи її ведення в основному такі:  впровадження установок у інформаційний 
шум; створення альтернативних джерел інформації та/або засобів донесення (іноді з 
підриванням існуючої основної точки зору); руйнування засобів прийому, тобто 
ізолювання від інформації; захист інформації; психологічні операції; електронна війна, 
хакерські атаки; дезінформація.  

Дані методи дозволяють змінювати оцінку того, що відбувається, населенням 
території противника, розвивати настрої поразки і, в перспективі, забезпечити перехід 
на сторону ведучого інформаційний вплив.  

Яскравим прикладом ведення інформаційної війни може слугувати інцидент на 
території нацистської Германії під час Другої світової війни. Тоді Йозеф Геббельс, 
міністр народного просвітлення і пропаганди дуже  вміло використав «інцидент в 
Немерсдорфі», коли під час наступу в Східній Прусії в жовтні 1944 року 
червоноармійці розстріляли 11 мирних німців. Геббельсівська пропагандистська 
машина розгорнула епічну панораму звірств радянських солдатів, котрі нібито 
зґвалтували, а потім знівечили і вбили понад 60 німецьких жінок. Сфальсифіковані ж 
«знімки з місця трагедії» активно сіяли серед народу ненависть до радянської армії. 

У 1973 році єгиптяни застосували проти Ізраїлю нову зброю. Це був небачений раніше 
вогневий наліт. Але з півтори тисячі госпіталізованих солдатів більше половини не мали 
ніяких пошкоджень. Вони просто зазнали шоку. Гарний приклад психологічної операції. 

Вдалим прикладом також може слугувати вираз «Імперія зла», що став 
політичним кліше завдяки президенту США Рональду Рейгану. У своєму виступі перед 
Національною асоціацією євангелістів США у Флориді 8 березня 1983 Рейган назвав 
СРСР «імперією зла» (а також «центром Зла в сучасному світі»), наполягаючи на 
принциповій аморальності радянського режиму, і з цієї причини – на неможливості 
морального зрівнювання СРСР з США. Цим він досяг неприязні американців до 
комуністичного режиму і зміцнення позиції власної ідеології. 

Проаналізувавши даний матеріал, можна дійти висновку, що інформаційна війна 
дозволяє як «безкровно» захоплювати перевагу в бою, так і отримувати підтримку 
влади народом, іноді й іншої країни. Але незважаючи на ці переваги перед звичайними 
бойовими діями, від інформаційного впливу набагато важче захиститися, навіть 
звичайному громадянину, не кажучи вже про держави.  

 
РИНОК БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

Ст. викл.  Іващенко М.В., ст. Соромецька І. С. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

  
Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, 

від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання країни. 
Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити наступним 
чином: капітальне будівництво створює велику кількість робочих місць та споживає 
продукцію багатьох галузей народного господарства. Економічний ефект від розвитку 
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цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво. 
Адже з розвитком будівельної галузі розвиваються: виробництво будівельних 
матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і 
металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова 
промисловість, транспорт, енергетика тощо. Також будівництво, як жодна інша галузь 
економіки сприяє розвитку підприємств малого та середнього бізнесу.  

Будівництво в Україні нині перебуває в стані занепаду: основні фонди зношені 
майже на 60%, у середньому на одну родину вони втричі менші, ніж у Росії, та 
вчетверо, ніж у Литві. Порівняно із західноєвропейськими країнами забезпеченість 
житлом в Україні менша у 3 – 5 разів. 

Основною проблемою розвитку будівництва залишається збільшення 
собівартості робіт через подорожчання основних складових будівництва. З метою 
підтримки рівня рентабельності будівельні компанії вимушені підвищувати вартість 
робіт та послуг, що в результаті негативно впливало на динаміку попиту з боку 
замовників (інвесторів). Збитковість будівництва зменшує його інвестиційну 
привабливість.  

Одна із проблем розвитку будівельного ринку є наслідком низької якості 
будівництва загалом. Цей недолік ми отримали у спадок ще з радянських часів. 
Адміністративно-командні методи управління принижували права регіонів і 
споживачів, органи державного контролю вимушені були лояльно ставитись до 
диктаторської інвестиційно-будівельної політики, відбувався постійний тиск з боку 
директивних органів на контролюючі структури. Низька якість будівництва 
залишається актуальною проблемою і сьогодні. На усунення браку щорічно витрачають 
великі кошти (близько 3–5% вартості будівельно-ремонтних робіт). 

Значні обсяги браку в будівництві породжує відповідне за своїми обсягами 
паралельне ремонтнобудівельне виробництво. Значна частина житлових будинків, 
особливо кооперативні, споруджували за технологією панельного будівництва. Ці 
будинки характеризуються певними проблемами, такими, як корозією елементів 
з’єднання та необхідністю покращання термоізоляції зовнішніх стін. 

Найближчим часом (10 – 15 років) будівництво нових виробничих об’єктів 
проводитиметься в незначних обсягах. Основними пріоритетними напрямами 
структурної реорганізації промислового будівництва буде розширення, реконструкція, 
перепрофілювання і технічне переоснащення існуючих промислових об’єктів. На жаль, 
уряд не приділяє достатньої уваги промисловому будівництву через підвищення затрат 
на соціальну сферу, як наслідок – обсяг бюджетних інвестицій у капітальне 
будівництво різко зменшився.  

Таким чином, проблеми ринкової перебудови промислового та житлового 
будівництва в Україні є надзвичайно гострими й актуальними. Їх розв’язання стане 
реальним за умови наявності нормативно-правової бази, яка стимулюватиме роботу 
всіх сфер і галузей будівельного комплексу, а також запровадження принципово нового 
інвестиційного механізму (іпотеки), що забезпечуватиме надходження до цієї сфери 
економіки коштів з різноманітних джерел фінансування: державних, приватних, 
комерційних, іноземних. 

 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Канд. экон. наук, доц. Кравченко Л.Н., ст. преп. Шевченко М.В. 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 
В условиях глобализации достижение и удержание конкурентных преимуществ 

становится для хозяйствующих субъектов главной проблемой. Добиться желаемого 
можно лишь на основе реализации инновационных моделей развития. При этом 
разработка эффективных способов организации производства, внедрение 
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технологических инноваций возможно лишь при наличии трудового энтузиазма, 
творческой активности персонала [5,3]. 

Особенностью успешно функционирующих инновационных компаний является 
бережное отношение к творческим личностям. «Специфика инновационных процессов 
как объектов управления инновациями, предопределяет особый характер труда 
менеджеров в этой сфере и требования, предъявляемые к ним. Труд менеджера носит 
творческий характер, требует разносторонних знаний, предполагает склонность 
личности к аналитической деятельности и умение концентрироваться в определенные 
моменты времени на ограниченных проблемах» [3].  

Следует отметить, что стимулирование персонала представляет собой сложный 
процесс, оказывающий значительное влияние на поведение человека в сфере трудовой 
деятельности. Стимулирование бывает, как материальное, так и нематериальное. В 
свою очередь, стимулирование, как функция менеджмента, способно объединять в себе 
другие важные функции управления, взаимодействовать с ними. К таким функциям 
можно отнести экономическую, социальную и нравственную. Стимулирование труда 
сопутствует реализации каждой из названных функций через повышение 
эффективности производства, увеличение производительности труда; создание 
социальной структуры общества путем формирования разного уровня доходов, 
который зависит от стимулирующих воздействий; формирование активной жизненной 
позиции. Благодаря имеющимся в организации стимулам создается 
высоконравственный общественный климат.  

Существует множество теорий, рассматривающих проблему стимулирования 
деятельности персонала. Исследуя традиционную теорию Ф. Тейлора, содержательные 
теории А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда, процессуальные теории В. Врума, С. Адамса, 
можно понять, что деятельность предприятия невозможна без системы стимулирования 
труда. Так, Тейлор считал, что важнейшим действием в стимулировании деятельности 
персонала должна быть максимизация прибыли работодателя в сочетании с 
повышением благосостояния его работников. Он полагал, что необходимо создать 
такие условия, при которых работник был бы заинтересован работать быстрее и 
качественнее. А. Маслоу выделил пять иерархически расположенных групп 
человеческих потребностей: физиологические потребности, потребности в 
безопасности, социальные потребности, потребности признания, потребности 
самореализации. И считал, что все потребности должны быть удовлетворены при 
переходе на более высокий уровень, где ценности совсем иные, нежели на 
предыдущем. Процессуальная теория Врума основывается на интересе, зависящем от 
ожиданий, т.е. представлениях человека о том, в какой мере его действия приведут к 
определенным, нужным для него результатам. Таким образом, при создании 
эффективной системы стимулирования персонала должны учитываться все 
вышеперечисленные аспекты [1,2,4]. 

Управление стимулированием трудовой деятельности – это управление 
процессом целенаправленного воздействия на поведение персонала организации 
посредством влияния на условия его жизнедеятельности, используя стимулы и мотивы, 
побуждающие человека к труду. Исследовав существующие системы управления 
стимулированием деятельности персонала, можно сделать вывод, что наиболее 
эффективными методами стимулирования являются: наличие социального пакета, 
публичные награждения сотрудников, материальные поощрения, применение 
негативных стимулов для наказания и профилактики некачественной работы, 
индивидуальный подход к каждому члену коллектива, понятие корпоративной 
культуры, гуманизация труда, совершенствование системы организации труда. Именно 
эти способы, соединив в себе все проблемы и потребности сотрудников, могут вывести 
процесс производства на более высокий уровень [4,3]. 
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Изучив аспекты стимулирования в области инноваций, можно говорить о том, 
что ведущие компании, которые практикуют поощрения творческой активности 
персонала, в разы обгоняют те предприятия, которые не замечают и не стимулируют 
творческую деятельность персонала. Ведь именно она дает возможность создавать 
добавленную стоимость продукции, кроме того инновационная активность способна 
вывести субъект хозяйствования на высокие позиции в конкурентной борьбе и сделать 
предприятие более рентабельным и финансово устойчивым.  

Таким образом, можно резюмировать: внимательное отношение руководства к 
своим сотрудникам побуждает персонал предприятия выполнять свои обязанности с 
высокой степенью отдачи, поскольку руководство и сотрудники работают для 
достижения единой цели. Лишь сплоченность коллектива и доверие работников 
способно создать ту атмосферу, где рождается настоящая ценная идея. 

Литература: 1. Городничева Н.А., Ерастова А.В. Сущность и методы мотивации 
персонала // Системное управление. Электронное научное периодическое издание. 
2011. №1 (11). 2. Минасян С.С. Мотивация персонала // Молодой ученый. 2014. №1. С. 
401-403. 3. Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент. М.: Фолиантъ, 2015. 162 с. 4. 
Румянцев А.А. Менеджмент инновации. Как научную разработку довести до 
инновации. М.: Бизнес-пресса, 2013. 200 с. 5. Слабинская И.А., Кравченко Л.Н., 
Брянцева Т.А., Шевченко М.В. Развитие учета и анализа интеллектуального капитала в 
современной экономике: монография. Белгород: Изд-во БГТУ, 2017. 124 с. 

 
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 

ВИТРАТ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Ст. гр. ЕП-41 Кривко В.І., канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Ефективність і якість управління витратами в першу чергу визначається 

обгрунтованістю методології прийняття рішень. Розглянемо можливі протиріччя 
ринкової економіки в Україні в сфері управління витратами: 

- не враховується фактор часу, і в зв'язку з цим практично немає поділу 
складу загальних витрат на змінні і постійні. 

- відсутність системи обліку, аналізу та контролю витрат на основі 
використання центрів витрат і центрів відповідальності, що знеособлює процес 
управління і породжує безвідповідальність і безкарність. 

- слабо розвинена система нормування витрат, орієнтація її на внутрішні, а не 
на зовнішні (ринкові) чинники; 

- не враховуються трансакційні витрати, тобто витрати в сфері обміну, 
пов'язані з передачею прав власності - витрати на пошуки інформації, ведення 
переговорів і т.п.; 

- елементна структура собівартості в Україні не має ринкового характеру 
управління витратами. Вона має двояку спрямованість, яка виражається досить 
чітко: існуюча елементна структура собівартості враховує насамперед виробничий, 
а не ринковий характер витрат і служить цілям створення зручностей для податкової 
системи, а не цілям підвищення ефективності підприємницької діяльності самого 
господарюючого суб'єкта. 

Система управління витратами є складовою частиною системи управління 
діяльністю підприємства, і їй спритаманні всі функції менеджменту: прогнозування 
і планування витрат і що визначають їх факторів, організація і координація 
діяльності по управління витратами, регулювання витрат при зміні умов діяльності, 
мотивація персоналу, стимулювання економії і встановлення форм відповідальності 
за нераціональне використання ресурсів, аналіз витрат і визначають їх факторів, 
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облік і контроль, а також оцінка функціонування системи управління витратами, 
визначення шляхів усунення виявлених недоліків, підвищення дієвості системи, 
ефективності її функціонування. 

Процес управління витратами підприємств є невід'ємною частиною 
управління підприємством, і кінцеві його результати виражаються в підсумкових 
показниках роботи підприємства в цілому, які складаються під одночасним впливом 
багатьох чинників. Таким чином, виникає труднощі відділення результатів 
управління витратами від результатів діяльності підприємства. Результатами 
внутрішнього функціонування системи управління витратами є обсяг переробленої 
інформації, швидкість і вартість її отримання, кількість вироблених рішень, 
тривалість їх підготовка та інші. Однак досягнення високих показників 
ефективності внутрішнього функціонування системи управління витратами не є 
самоціллю і не може служити в якості основних критеріїв, що визначають 
ефективність управління в цілому. Функціонування системи управління направлено 
на підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому. отже, результати дії і 
основні показники ефективності управління витратами підприємств обумовлені 
кінцевими результатами роботи підприємства. 

При вимірі економічної ефективності слід дотримуватися принцип 
зіставлення. Тобто необхідно визначити правила, які дозволяють зіставити витрати з 
доходами. Зіставлення можна проводити за кількома напрямками: 

- зіставлення по часу; 
- зіставлення за рішеннями, коли витрати, понесені в результаті даного 

рішення, зіставляються з доходами або іншими перевагами, які є результатами 
цього рішення; 

- зіставлення з розподілу, коли непрямі витрати зіставляють з одиницею 
випущеної продукції; 

- операційне зіставлення, коли доходи, отримані в результаті певної операції 
або діяльності підприємства, зіставляються з витратами, які безпосередньо 
відносяться до цієї операції або виду діяльності.  

Класичними показниками продуктивності є показники використання 
ресурсів: вироблення, фондовіддача, матеріаловіддача. В даний час актуально 
використання показника маржинального доходу або доданої вартості. Оцінка 
ефективності управління витратами підприємств передбачає певну послідовність 
дій. Наведемо такі етапи знаходження економічної ефективності:  

- встановлення змісту заходу;  
- визначення джерел формування ефекту;  
- вибір об'єкта для порівняння;  
- розрахунки ефекту по кожному джерелу;  
- визначення сумарного ефекту;  
- розрахунок витрат на здійснення заходу;  
- визначення економічної ефективності.  
Наступним етапом є етап розробки шляхів підвищення ефективності. На 

російських підприємствах з метою підвищення ефективності управління витратами 
необхідно: сконцентрувати зусилля на контролі витрат у місцях їх виникнення; по-
різному обробляти дані з різних витрат; скоротити надмірну діяльність; оцінювати, 
як стан підприємства в цілому, так і ситуацію в усіх областях діяльності; 
аналізувати систему витрат в нерозривному зв'язку з аналізом системи розробки та 
впровадження інновацій. 

 
 
 

167 



СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В 
УМОВАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Ст. гр. ЕП-41 Кривко В.І. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Проблема управління витратами відноситься до однієї з найбільш складних і 

важливих в економіці промисловості. 
З'являються нові методи управління собівартістю продукції, метою яких є вже не 

мінімізація витрат і визначення їх рівня, а скоріше управління витратами і їх 
оптимізація. 

Крім того, багато методи дозволяють не тільки визначати рівень витрат, а й 
оцінювати конкурентну позицію підприємства, його продукції, дозволяють 
орієнтуватися на вимоги ринку, своєчасно реагувати на ринкові зміни. Слід зазначити, 
що частина сучасних методів управління собівартістю продукції, популярних за 
кордоном, поки не знайшли свого застосування на вітчизняних підприємствах, але 
огляд сучасної економічної літератури свідчить, що інтерес до нього вітчизняних 
виробників зростає. 

Розглянемо сутність зазначених методів, їх переваги, недоліки та доцільність 
застосування в тих чи інших виробничих умовах. 

У літературі, присвяченій питанням собівартості продукції, виділяються 
наступні види калькуляції собівартості продукції: 

1. Фактична калькуляція-звітна калькуляція, відбиває загальну суму фактично 
використаних витрат на виробництво і реалізацію продукції. 

2. Планова калькуляція відображає плановані витрати на виготовлення продукції 
на плановий період. 

3. Кошторисна (проектна) калькуляція розробляється на нову продукцію, вперше 
випускається підприємством, яка вимагає розробки відповідної нормативної бази. 

4. StandardCosting - нормативне калькулювання. Відмінною рисою даного 
методу є умова жорстко певних норм і нормативів, які протягом всієї діяльності 
підприємства не змінюються або змінюються рідко і на незначну величину. 

5. AbsorbtionCosting (АC) - система розподілу витрат по об'єктах витрат, якими 
можуть бути вироби, виробничі процеси, надання послуг, виконання робіт і т.п. 

6. Метод прямих витрат DirectCosting - це метод калькуляції собівартості 
продукції, при якому всі витрати поділяються на постійні і змінні, і тільки змінні 
витрати відносяться на собівартість продукції. 

7. Контролінг, на думку ряду авторів, виступає як система забезпечення 
виживання компанії в короткостроковому плані, націлена на оптимізацію прибутку, в 
довгостроковому - на підтримку гармонійних відносин з навколишнім середовищем. 

8. LifeCycleCosting - концепція обліку витрат життєвого циклу.  Нові технології 
виробництва спровокували переміщення методів LCC в сектор приватної економіки. 
Необхідно відзначити, що на витрати доцільно впливати на стадіях, що передують 
виробничої стадії і використання цього методу розраховано на систематичне зниження 
витрат по всьому життєвому циклу продукції. 

9. Kaizencosting - поступове і безперервне зниження собівартості, як результат 
спеціальної програми підприємства. Суть методу: керівництво встановлює цілі щодо 
зниження витрат в виробничому процесі і уповноважує співробітників знайти способи 
досягнення цих цілей.  

10. Targetcosting - формування собівартості нової для підприємства продукції, 
виходячи з планованої ринкової ціни і очікуваної прибутковості продажів. Система 
таргет-костинг - це цілісна концепція управління, що підтримує стратегію зниження 
витрат. 
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Проведений аналіз може бути корисний підприємствам всіх галузей 
промисловості, діяльність яких спрямована на підвищення ефективності виробництва і 
зростання конкурентоспроможності, в якості основи для перегляду існуючої або 
впровадження нової системи управління витратами. 
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  В умовах глобалізації економіки та інших сфер життя людства, загострення 
проблем його розвитку провідні міжнародні політичні і фінансово-економічні 
інституції розробили і пропонують іншим країнам світу дотримуватися цілей сталого – 
збалансованого економічного, соціального і екологічного розвитку та виміру його 
показників [1].  
 Треба відмітити, що і урядом України (Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі) була підготовлена і опублікована у 2017 році Національна доповідь "Цілі 
Сталого Розвитку: Україна", де наведено результати адаптації 17 глобальних Цілей 
Сталого Розвитку з урахуванням специфіки національного розвитку. У цій доповіді 
сформульовано 86 завдань національного розвитку та 172 показники для їх 
моніторингу, виконання яких "забезпечить міцну основу для подальшого планування 
розвитку України та моніторингу стану досягнення ЦСР" [2,с.2]. 
 Однак, на нашу думку, по-перше, навряд чи можна вважати глобальні цілі й 
проблеми людства "міцною основою" для подальшого планування розвитку економіки, 
соціуму і політикуму саме України, у якої багато своїх специфічних особливостей і 
проблем. По-друге, більшість цих показників (індикаторів) надається у доповіді без 
методики їх розрахунків, а їхні прогнозні значення (на 2020, 2025 і 2030 рокі) 
побудовані методом лінійної екстраполяції. По-третє, очевидно, що між цими 
показниками (економічними, соціальними та екологічними) є також кореляційні 
зв'язки, які чомусь не аналізуються у цій доповіді.  

Тому, на нашу думку, цю систему завдань і показників треба, по-перше, 
доповнити визначенням стратегічних цілей подальшого розвитку України, на чому 
наголошують провідні економісти України – В.М.Геєць, А.А.Гриценко, П.С.Єщенко, 
М.І.Звєряков, Ю.В.Кіндзерський, С.О.Кораблін, І.В.Крючкова та ін. По-друге, ця 
система показників повинна бути доповнена індикаторами саме інноваційного та 
соціального розвитку, іншими словами, розвитку людського капіталу, який сьогодні у 
світі визнається головним пріоритетом розвитку та критерієм конкурентоздатності в 
усіх розвинутих країнах світу. Це, в першу чергу, індикатори людського розвитку (за 
цим показником Україна посідає 88-е місце із 189 країн, що моніторяться) [3], 
індикатор інноваційного розвитку (Україна займає 43-є місце із 126 країн) [4], індекс 
глобальної конкурентоздатності (у жовтні 2018 року Україна займала 83-е місце із 140 
країн) [5], індекс інклюзивного розвитку (за цим показником Україна займає 49-е місце 
серед 74 країн, що розвиваються) [6]. За динамікою зведеного індексу інновацій країн-
членів ЄС Україна у порівнянні з цими країнами з 2010 року до 2017 року втратила 
28,3% пунктів і має за цим показником статус "скромного новатора" [8,с.141]. У цьому 
зв'язку уряд України визнає, що для досягнення стратегічної цілі № 9 "Промисловість, 
інновації та інфраструктура" необхідно розробити Стратегію розвитку (модернізації) 
промислового комплексу, яка має базуватися на європейських програмах "Розумні 
спеціалізації", "Європейська кластерна програма", "Горизонт 2020", "Європейська 
програма підтримки малого та середнього бізнесу" (COSME) та інших [2,с.75]. 
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 Щодо соціальних показників і, зокрема, виміру рівня бідності в Україні, то 
автори Національної доповіді обмежилися тільки 5-ма показниками, які, на нашу 
думку, лише частково вимірюють рівень бідності в країні (найнижчий за визнанням 
провідних експертів у Європі). Це такі дивні показники, як "частка населення, чиї 
середньодушові еквівалентні сукупні витрати є нижчими за фактичний (розрахунковий) 
прожитковий мінімум, %". При цьому під останнім розуміється прожитковий мінімум, 
який обчислюється "на постійній основі у фактичних цінах ринку". Або такий показник 
як "частка бідних, які охоплені державною соціальною підтримкою, в загальній 
чисельності бідного населення, %" або "співвідношення рівнів бідності 
домогосподарств с дітьми та домогосподарств без дітей, рази" [2,с.14-17]. Крім того, у 
доповіді виокремлюються декілька видів бідності – монетарна, немонетарна, раптова, 
медична, за ознаками заборгованості перед банківськими установами тощо (до того ж 
без методики їх розрахунків і самих показників). Але поза увагою авторів доповіді 
залишилися такі відомі показники як абсолютна бідність і відносна бідність, об'єктивна 
і суб'єктивна бідність, тимчасова і застійна бідність, індекс бідності (злиденності) 
населення для країн, що розвиваються (у тому числі й з перехідною економікою) 
[7,с.229-231]. 
 Є також відомі показники економічної нерівності (децільний та квінтильний 
коефіцієнти, коефіцієнт Джині та інші) [7,с.225-226]. Але у такому важливому 
документі як " Національна доповідь 2017 Цілі Сталого Розвитку: Україна" вони 
чомусь  взагалі не згадуються. 
 Цікаво, що навіть задля виконання трьох завдань, поставлених у доповіді 
(скоротити в 4 рази рівень бідності до 2030 року, який визначається тільки через вище 
вказаний перший показник – з 58,3% до 15%; збільшити охоплення бідного населення 
адресними програмами соціальної підтримки; підвищити життєстійкість соціально 
вразливих верств населення), не визначені чітко передумови вирішення цих завдань у 
різних сферах життєдіяльності суспільства і політикуму, а головне – суб'єкти, які 
можуть здійснити рішучі та ефективні політичні, економічні та інституційні реформи, 
враховуючи те, що у нас, по-перше, не сформувалася справжня національна політичні 
еліта або, по-друге, не з'явився потужний політичний лідер нації, подібний Ф.Рузвельту 
в США або Де Голю у Франції чи У.Черчілю у Великій Британії або Ден Сяо Піну в 
Китаї. Фактично не має у нас і середнього класу, навколо якого, як ядра, повинне 
сформуватися громадянське суспільство як активний актор рішучих змін в усіх сферах 
життя суспільства.  
 Треба підкреслити, що попередня влада (усі її гілки) все робила , щоб це 
громадянське суспільство і середній клас не сформувалися, знизивши рівень і якість 
життя в країні до найнижчих у Європі, створивши тим самим умови, щоб люди, 
особливо молоді, активні й професійні виїжджали з України. За даними відомого 
українського соціолога Е.Лібанової, 41,3% мігрантів молодші за 35 років і лише 20,4% 
– старші за 50 років. Все більше молоді стало виїжджати на навчання за кордон (освітня 
міграція) [9,с.40]. Тому на часі – повна зміна цієї влади.     
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Пакуліна Г. С. 
 
Найбільш відомими є наступні інструменти контролінгу. 
1. «ABC-аналіз». Метод заснований на поділі покупних матеріалів, 

постачальників і завдань робочого дня на три групи. Вважається, що, як правило, 
невеликому кількісному вираженню відповідає великий вартісний вираз – це групи «А» 
і «В». Слід приділити пильну увагу цим групам, а по групі «С» проводити або 
вибірковий контроль, або встановити для неї мінімальний резерв. Цим методом 
акцентується увага керівництва на дійсно дорогих і вирішальних ділянках. Хоча 
вважається, що метод ефективний при великих оборотах на підприємстві, але і дуже 
малим підприємствам не варто ним нехтувати. 

2. Аналіз обсягу замовлень. Метод практично аналогічний «АВС-аналізу», але 
відрізняється тим, що дослідженню піддаються покупці і замовники. Вважається, що 
відносно невелика кількість замовників формує переважну частину обсягу реалізації. 
Рекомендується знижувати кількість дрібних замовників. Метод також ефективний при 
великих оборотах на підприємстві, тому для малих підприємств не особливо 
придатний. Їм доводиться боротися за кожного замовника. 

3. Оптимізація обсягів замовлень при закупівлі. Як правило, зі збільшенням 
обсягу закуповуваної партії знижується її ціна. Однак при цьому збільшуються і 
витрати на утримання складу. Оптимальною партією закупівлі матеріалів вважається 
така кількість матеріалу, яка покаже точку перетину кривих складських витрат і 
вартості партії матеріалу. На жаль, невеликі розміри закупівель і складів найчастіше не 
дають можливості малим підприємствам ефективно використовувати цей метод. 

4. Метод розрахунку сум покриття. Заснований цей метод на системі директ-
костингу. Розрахунок прибутку починається від наявної ринкової ціни, з якої 
послідовно віднімаються прямі, загальновиробничі і загальногосподарські витрати, і 
відповідно формуються «сума покриття 1», «сума покриття 2» і «сума покриття 3» (це і 
є прибуток). Метод представляє найбільш точний результат прибутковості або 
збитковості виробу. Максимально доцільний для застосування малим бізнесом. 

5. Аналіз величин в точці беззбитковості. Шляхом ділення постійних витрат 
підприємства на «суму покриття 1» товару (з попереднього методу) знаходиться 
мінімальна кількість виробів, яку необхідно реалізувати з метою недопущення ризику 
збитків. Далі можна розрахувати суму мінімальної виручки підприємства або розмір 
мінімальної завантаженості обладнання. Дуже зручний метод, якщо підприємство 
випускає тільки один вид виробів. При наявності декількох різнопланових видів 
продукції необхідно здійснювати розподіл постійних витрат між ними, що буває не 
завжди зручно. 

6. Аналіз вузьких місць на підприємстві. Відбувається пошук місця обмежених 
можливостей підприємства: за часом, матеріалами, обладнанням. Для різних виробів 
розраховується величина прибутковості, що формується на одиницю вузького місця. 
Якщо, наприклад, є обмежена кількість сировини, то використовувати її треба для 
виробництва тільки тих товарів, продаж яких приносить нам максимальний дохід. На 
підставі цього показника відбувається розрахунок оптимальної структури випуску 
продукції. 
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7. Методи розрахунку інвестицій. До них відносяться: 1) методи оцінки окремих 
інвестиційних об'єктів (статичні): метод порівняння витрат; метод порівняння 
прибутку; метод розрахунку рентабельності; метод розрахунку терміну амортизації; 2) 
динамічні методи: метод розрахунку цінності капіталу; метод розрахунку внутрішньої 
норми рентабельності; метод ануїтетів. Вони можуть застосовуватися малими 
підприємствами в повному обсязі, але для цього всі ці методи підприємцю доведеться 
вивчати окремо. 

8. Оптимізація розмірів партії продукції. Вважається, що оптимальний розмір 
випущеної партії продукції знаходиться як результат перетину кривої постійних витрат, 
які знижуються зі збільшенням обсягу випуску готової продукції, та кривої зростання 
складських витрат. Невеликі обсяги виробництва на малих підприємствах не 
дозволяють досить ефективно використовувати цей метод. Але, з іншого боку, при 
такому зростанні орендних ставок на складські приміщення, яке спостерігається зараз, 
над застосуванням цього методу варто серйозно задуматися і малому бізнесу. 

9. «Гуртки якості». Цей більш ніж екзотичний для нашої країни метод був 
вперше розроблений в Японії, а в даний час активно використовується на багатьох 
зарубіжних підприємствах. «Гуртки якості» –  це групи співробітників підприємства, 
створені для вирішення будь-якої виробничої проблеми. Цей метод дозволяє 
вивільнити ініціативу працівників, дозволяє їм ототожнити себе з підприємством, тобто 
активно задіяти «людський фактор». Один з найбільш складних методів, так як тісно 
пов'язаний з непередбачуваною областю психології. Однак, у разі успіху, ефект може 
бути приголомшливим. На малих підприємствах метод використовувати навіть легше, 
ніж на великих з-за більш тісних особистих контактів працівників. Багато підприємців і 
так використовують цей метод, навіть не підозрюючи про це: адже вони часто радяться 
зі своїми працівниками. Отже, залишається тільки поставити все це на наукову основу. 

10. Аналіз знижок. При наданні знижки зменшується величина прибутковості 
виробу, яка повинна компенсуватися збільшенням кількості продажів в цілому. Метод 
дозволяє розрахувати співвідношення між зниженням рівня прибутковості через 
надання знижок і необхідним розміром збільшення реалізації, щоб покрити ці знижки. 

11. Аналіз областей збуту. Проводиться аналіз одержуваних сум покриття в 
розрізі регіонів збуту продукції. Досить ефективний для малих підприємств у сфері 
торгівлі, що мають кілька точок збуту. В цьому випадку повинен відбуватися окремий 
аналіз діяльності кожної торгової точки. 

12. Функціонально-вартісний аналіз. Найскладніший і дорогий метод. В процесі 
функціонально-вартісного аналізу відбувається повна розкладка процесу виробництва 
на мінімальні складові елементи, кожен з яких детально і докладно вивчається, 
обґрунтовується його необхідність, а також доцільність пов'язаних з ним витрат часу і 
сировини. Після докладного аналізу відбувається синтез вивчених елементів, і 
формується нова система. Як правило, функціонально-вартісний аналіз дозволяє 
істотно скоротити витрати, але його застосування доцільно не частіше ніж раз на п'ять-
шість років через складність і дорожнечу цього методу. 

13. «XYZ-аналіз». Проводиться поділ закуповуваних для виробництва матеріалів 
на три групи в розрізі структури споживання: споживання носить постійний, коливний 
або разовий характер. Ефективно комбінування даного методу з «АВС-аналізом». 
Спрямований на оптимальне регулювання поставок. Ефективний у разі наявності 
великих складських запасів. 

На малих підприємствах застосування багатьох із перерахованих нами методів 
серйозно ускладнено, так як вони ефективно застосовуються до великих масивів 
економічної інформації, тобто підходять в основному для великих виробничих 
комплексів. Але насправді для того, щоб домогтися позитивного економічного 
результату для свого бізнесу, зовсім необов'язково застосовувати їх всі. 

Для малих підприємств, на нашу думку, цілком можна рекомендувати 
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використання наступних інструментів контролінгу: аналіз величин в точці 
беззбитковості; метод розрахунку сум покриття, який є основою контролінгу на будь-
якому підприємстві (і великому, і малому); аналіз вузьких місць на підприємстві; 
методи розрахунку інвестицій; «гуртки якості»; аналіз знижок; аналіз областей збуту. 
Багато цих методів малий бізнес і так використовує на практиці - на інтуїтивному рівні 
[1, с. 115]. Адже підприємцю доводиться розбиратися з цінами на сировину, матеріали і 
послуги, з можливостями свого обладнання, зі знижками для клієнтів, з наявними і 
потенційними покупцями, з прибутковістю вкладення своїх грошей і тому подібними, 
майже повсякденними, речами. Досить просто поставити все це на наукову основу, і 
для бізнесмена наслідки прийнятих ним рішень стануть ще чіткішими. 

Література: 1.  Pakulina A.A. Controlling system tools / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, 
I.S. Feklistova, H.S. Pakulina // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Universum View 9. Economics and management» (8 грудня 2018 р., м. Чернигів, 
Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 110–117. 
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Сучасні економічні умови висувають нові вимоги до розвитку контролінгу, який 

повинен розвиватися як частина системи управління. Це означає необхідність зміни 
існуючих механізмів планування, контролю та координації. Виконання цих вимог 
передбачає реінжиніринг системи контролінгу. Можна виділити три основних 
принципи реінжинірингу системи контролінгу: принцип процесно-орієнтованої 
інтеграції завдань, принцип самовідповідальності і самоврядування, принцип орієнтації 
на клієнта. У процесі реінжинірингу змінюються в першу чергу завдання контролінгу і 
його організаційна структура. Крім того, змінюється інструментарій системи 
контролінгу, після чого починається відпрацювання нових правил на практиці. 

В основі реорганізації завдань контролінгу лежить ідея самоконтролінгу. Мета 
контролінгу полягає не в управлінні менеджерами з боку, а в содії їм в процесі 
самоврядування. В рамках системи самоконтролінгу на рівні управління також 
практикується ідея відмови від розподілу робіт. Функції контролінгу починають 
виконувати окремі менеджери (повністю або як мінімум частково). Самоконтролінг 
можна розуміти як реінтеграцію завдань контролінгу в систему менеджменту. 

При новому розподілі завдань слід мати на увазі, що частина з них, які досі 
виконувалися контролером, повинна залишитися саме у нього. Сенс самоконтролінгу 
не полягає в тому, щоб зробити контролера безробітним. Як правило, спочатку 
визначається, яка частина завдань контролінгу повинна бути передана менеджеру, а 
потім-якою мірою в процес контролінгу будуть залучені інші співробітники 
підприємства. 

В ході реінжинірингу системи контролінгу відбувається перерозподіл завдань, 
пов'язаних з процесом планування, контролю та інформаційного забезпечення 
підприємства. На першому етапі аналізуються всі можливі дії, пов'язані з виконанням 
зазначених функцій. Далі обговорюється, хто конкретно відповідатиме за окремі етапи 
цих процесів. При реструктуризації завдань контролінгу слід мати на увазі, що 
менеджери структурних підрозділів підприємства, як правило, добре знають специфіку 
своїх учасників роботи. Цей факт є аргументом на користь того, що виконання функцій 
контролінгу має зміщуватися на лінійні посади. Одночасно слід забезпечити єдність і 
наскрізний характер систем, що вибудовуються. Це задача централізованої служби 
контролінгу. Таким чином, важливо знайти «золоту середину» між близькістю до 
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«місця подій» і здатністю відстежити загальний хід подій. 
Перерозподіл завдань впливає на організацію відділу контролінгу. Як правило, 

мова йде про його скорочення, оскільки обсяг виконуваних завдань істотно 
зменшується. Однак на етапі реструктуризації обсяг роботи контролера може істотно 
збільшитися, оскільки йому доводиться виконувати численні додаткові функції — 
організаційні, координуючі та ін. Контролер також на перших порах надає 
консалтингові послуги працівникам, які починають виконувати нові для себе завдання. 
Наслідком цього може бути навіть збільшення штату відділу контролінгу. Однак в 
кінцевому підсумку, після того як встановлені і відпрацьовані нові «права гри», 
важливо не допустити збереження збільшеної чисельності у відділі контролінгу. 
Виконання цих завдань означає підвищення ступеня централізації та зниження ступеня 
спеціалізації в роботі відділу контролінгу. Додатково слід продумати порядок 
розподілу завдань між контролером і менеджером. У цьому сенсі можливою формою 
організації відділу контролінгу є змішаний варіант, що включає елементи штабного і 
лінійного підрозділу. 

Контролінг можна розуміти як управлінську функцію, виконувану кожним 
менеджером. Іншими словами, керівний персонал повинен вміти самостійно 
інтерпретувати виникаючі відхилення, розуміти і прогнозувати наслідки прийнятих 
управлінських рішень [1, с. 119]. В ідеальному випадку менеджер сам виконує всі 
завдання контролера, пов'язані з виконанням своїх управлінських завдань. А контролер 
в цьому випадку виконує роль консультанта або тренера, що допомагає менеджеру 
виконувати функцію контролінгу самостійно. Основний принцип при цьому: «Так 
багато самоконтролінгу, наскільки це можливо, так багато стороннього контролінгу, 
наскільки це необхідно». 

Реінжиніринг організації контролінгу передбачає посилення акцентів процесної 
орієнтації. Жорсткий поділ робіт між виконавцями вже не відповідає сучасним 
вимогам. Необхідно об'єднання взаємопов'язаних завдань. За підтримки менеджерів в 
процесі виконання ними функції самоконтролінгу важливо аналізувати всі дії, що 
входять в ланцюг створення вартості. 

Контролінгові завдання, які необхідно вирішувати при виконанні тих чи інших 
бізнес-процесів, доручаються відповідальним за їх виконання. Не потрібні 
спеціалізовані контролери процесів. Команди, як правило, добре знають свої бізнес-
процеси, тому здатні планувати, управляти, контролювати, координувати та 
документувати окремі дії, які включаються в процеси. У більшості випадків 
відповідальність за ключові бізнес-процеси покладається на процес-менеджерів. 
Система контролінгу передає в розпорядження команд відповідні інструменти та 
інформацію, необхідні для самостійного керування бізнес-процесами, оцінюваними за 
тими чи іншими ключовими показниками. Ці інструменти повинні бути простими, 
гнучкими, орієнтованими на ринок і користувачів, а також багатовимірними. Команди 
процесів отримують не тільки монетарну, але і немонетарну інформацію — показники, 
що характеризують кількість (обсяг), час, якість і технічні аспекти. 

Організація сучасного контролінгу повинна задовольняти вимогам орієнтації на 
клієнта. При цьому контролеру слід надавати у розпорядження колег інструментарій, 
що дозволяє дотримати орієнтацію на клієнта на рівні підприємства в цілому — 
наприклад, метод розрахунку цільових витрат. 

Література: 1.  Pakulina A.A. The expediency of the organization of controlling 
systems in enterprises / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, I.S. Feklistova, H.S. Pakulina // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 9. Economics 
and management» (8 грудня 2018 р., м. Чернигів, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-
ЛТД», 2018. – С. 118–122. 
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Контролінг є найважливішим фактором сталої роботи підприємства в умовах 

креативної економіки. Необхідність аналізу джерел коштів у ході фінансової діяльності 
стала складовою роботи підприємств в сучасних умовах. Такий вид аналізу отримав 
назву контролінгу, який дає можливість побачити, наскільки доцільно 
використовуються власні та залучення грошові кошти, оцінити матеріальне становище 
підприємства. 

Фінансовий контролінг являє собою систему, що забезпечує зосередження 
контрольних дій на основних напрямках фінансової діяльності, виявлення відхилень 
фактичних результатів від запланованих, прийняття управлінських рішень, які 
нормалізують роботу підприємства [1, с. 30]. Саме контролінг є постачальником 
необхідних інформаційних даних для керівництва підприємства. Незалежно від 
обраного методу управління в будь-якій компанії застосовуються такі елементи 
контролінгу як планування, постановка цілей, контроль за виконанням, а також 
прийняття рішень. В якості завдання фінансового контролінгу виступає підтримка 
ліквідності, яка означає, що підприємство в будь-який момент буде готове до виплати 
заборгованостей. Висока платоспроможність здійснюється разом з досягненням 
необхідного рівня рентабельності. 

Детальніше розглянемо функції контролінгу. Серед них ми виділяємо наступні: 
спостереження за процесом реалізації фінансових завдань, які були встановлені 
системою планових нормативів і показників; вимірювання граничного відхилення 
реальних результатів фінансової діяльності від запланованих; розробка управлінських 
рішень щодо покращення фінансової діяльності, які відповідають визначеним цілям; 
коригування окремих показників і цілей фінансового розвитку, необхідність яких 
з'явилася у зв'язку зі зміною кон'юнктури фінансового ринку і зовнішнього фінансового 
середовища; прогнозування за розмірами відхилень можливих погіршень фінансового 
стану і значного зниження темпів розвитку. 

Фінансовий контролінг здійснює не тільки внутрішній контроль фінансових 
операцій, але і координує взаємозв'язки між створенням інформаційної бази, 
фінансовим плануванням, фінансовим аналізом і внутрішнім фінансовим контролем 
підприємства. Найбільш ефективним засобом для вирішення передбачуваних завдань 
контролінгу є класифікація витрат: під час прийняття певного рішення керівник 
повинен прогнозувати можливі наслідки. Процес класифікації витрат полягає в поділі 
їх на групи, результатом якого буде спрощений облік коштів. Основною метою 
класифікації витрат є виділення із загальної маси найбільш релевантних частин. На 
практиці виділяють такі методи класифікації витрат: аналіз облікових даних (або аналіз 
рахунків); визначення максимальної і мінімальної точок (прямий розрахунок); 
візуальний контроль (графічне визначення пропорційності); метод статистичної 
класифікації витрат; інженерний метод (технологічний аналіз). 

Доцільно розмістити ці методи з урахуванням їх дієвості для підприємства. 
Метод аналізу рахунків: функції знаходяться шляхом поділу витрат на постійні та 
змінні залежно від наявності певного чинника в даних бухгалтерського балансу. Метод 
прямого розрахунку: функція витрат визначається за умови, що змінні витрати – це 
різниця між загальними витратами на вищих і нижчих рівнях роботи підприємства. 
Метод візуального пристосування: функція визначається графічно, аналітик візуально 
проводить пряму лінію, що враховує максимальні точки витрат. Статистичний метод: 
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функція витрат визначається за допомогою рівняння, що описує поведінку прямої 
витрат, щоб загальне число квадратів вертикальних відхилень було мінімальним. 
Інженерний метод: проведення аналізу функціональної діяльності підприємства для 
виявлення технологічного взаємозв'язку між результатами діяльності і ресурсами. 

На практиці контролінг здійснюється наступним чином. Система фінансового 
контролінгу має кілька етапів: 1) вибір об'єкта контролінгу. Об'єктом може бути процес 
реалізації управлінських рішень з головних аспектів діяльності підприємства; 2) вибір 
сфери та видів контролінгу. Так як контролінг поділяється на стратегічний, поточний і 
оперативний, то кожному виду повинна відповідати певна сфера; 3) розробка системи 
пріоритетів. Показники, що знаходяться у сфері фінансового контролінгу, суворо 
ранжуються. На першому місці виявляються найважливіші показники обраного виду 
контролінгу, а потім далі складається система пріоритетів подальшого рівня. Подібний 
підхід до аналізу фінансового стану підприємства призводить до знаходження причин 
можливого відхилення реальних величин від запланованих. Найчастіше система 
контролінгу впроваджується за такими напрямками: закупівлі, продукція, персонал, 
обладнання, звітність та система інформаційного забезпечення. 

Підприємству необхідний контролінг, якщо: керівництво підприємства та його 
працівники погано уявляють організаційну та фінансову структури; є протиріччя в 
багатоступеневій системі підпорядкування; відсутні чітко визначені галузі і рівні 
компетенції і відповідальність керівників; окремі підрозділи перевантажені. Для продукції 
контролінг на підприємстві потрібен у випадку, коли: значно застарілі моделі продукції; 
відсутні відповідності вимогам вітчизняних і зарубіжних ринків щодо якості виконання, 
дизайну та інших властивостей; перспективи продукції, що випускається, незадовільні. 

Персонал також потрапляє під вплив відділу контролінгу, якщо: сприйняття 
роботи як повинності, відстороненість особистих інтересів працівників від результатів 
діяльності компанії; невпевненість працівників у завтрашньому дні. Для поліпшення 
якості роботи обладнання потрібно ліквідувати: застарілий парк основного обладнання 
і виробничих засобів; відсутність системи планово-попереджувальних ремонтів, ремонт 
при виникненні поломок або виході з ладу. На фазі впровадження контролінгу у 
повсякденну діяльність підприємства співробітники цього відділу повинні показати 
ефективність задуманих заходів і переконати менеджерів у тому, що ці заходи 
необхідні. Дуже часто перша фаза контролінгу протікає 1-2 роки, тривалість залежить 
від розуміння персоналом важливості даного заходу. 

Позиції контролінгу виявляються міцнішими, якщо стає помітно, що 
задоволення менеджерів результатами роботи контролерів значно зростає, з'являється 
взаємна довіра, збільшується обсяг спільних робіт і комунікацій, що призводить до 
підвищення матеріальної зацікавленості співробітників. Тоді система контролінгу стає 
важливим фактором сталої роботи підприємства. 

Література: 1. Pakulina A.A. Rational organization of financial controlling systems at 
the enterprise / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, H.S. Pakulina // Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції «Universum View 4» (4 листопада 2018 р., м. Полтава, 
Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 29–32. 

 
ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., ст. гр. ЕП-50 Гніденко А. В.  
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 Пакуліна Г. С. 
 
Сучасні зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємства 

впливають на зміну системи контролінгу, і як самі підприємства намагаються реагувати 
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на ці зміни. Завдання контролінгу, його організаційне оформлення і використання 
контролінгових інструментів постійно обговорюються і змінюються. Контролінг на 
сучасних підприємствах повинен відповідати швидко мінливим вимогам. 

При позиціонуванні контролінгу необхідно забезпечити прозорість загальних 
рамкових умов і пропонованих до системи контролінгу вимог. На першому етапі 
доцільно провести опитування внутрішніх клієнтів, що дозволить сформувати бажаний 
образ контролінгу на підприємстві. Предмет такого опитування — вимоги до 
майбутньої системи контролінгу, яка буде піддаватися змінам. 

Вимоги до системи контролінгу включають наступні вимоги до консалтингової 
та сервісної підтримки: 1) позиціонувати контролінг (зв'язок із зовнішнім середовищем, 
зв'язок зі стратегією і менеджментом, саморозуміння контролінгу і сторонній образ); 2) 
аналізувати систему контролінгу (визначення контролінгових послуг і продуктів; 
багатовимірне вимірювання результативності; аналіз слабких місць); 3) провести 
бемчмаркінг (якісні масштаби, кількісні масштаби, аналіз причин концепції 
поліпшення); 4) нові методи та інструменти (огляд індивідуальних методів для 
підприємства, вибір і адаптація); 5) новий дизайн контролінгу (включення методів та 
інструментів контролінгу в мережу орієнтації на клієнтів, процес і майбутнє; завдання, 
організація та процеси модифікації існуючих інструментів і методів; вимірювання 
результативності); 6) реалізувати заплановані заходи (часовий план реалізації, 
бюджети, управління проектами, контролінг реалізації, інформаційні технології); 7) 
керувати процесом навчання і змінами (вибір і розвиток персоналу, тренінгові 
програми, «міграційні чемпіони», мотиваційні аспекти. Далі проводиться аналіз і 
оцінка контролінгових процесів, що протікають, з метою виявлення наявних недоліків. 
Аналіз може здійснюватися на основі методу розрахунку витрат за процесами, що 
дозволяє оцінити результативність та витратність виконуваних на підприємстві 
процесів. Визначення бажаних контролінгових продуктів супроводжується 
розрахунком витрат на їх створення та оцінкою задоволеності внутрішніх клієнтів. 
Результат такого аналізу — сформований портфель контролінгових продуктів, 
результативність якого зіставляється з витратами на його створення. При проведенні 
бенчмаркінгу слід з'ясувати положення підприємства в порівнянні з конкурентами, і що 
ці конкуренти роблять краще. В якості об'єктів порівняння можуть виступати 
опубліковані результати спеціалізованих досліджень. Якщо відомі кращі рішення, то 
частину з них (з урахуванням власних рамкових умов) можна використовувати в своїй 
системі контролінгу. При виборі нових методів та інструментів облік специфічних для 
конкретного підприємства вимог особливо важливий [1, с. 47]. В якості нових методів 
та інструментів можуть бути використані: системи раннього розпізнавання, необхідні 
для своєчасного розпізнавання значущих змін та розробки відповідних заходів; 
управління вартістю, необхідне для збільшення вартості компанії в довгостроковій 
перспективі; збалансована система показників (Balanced Scorecard), що дозволяє 
реалізувати стратегію підприємства; розрахунок цільових витрат (Target Costing), що 
дозволяє створювати продукти у відповідності з вимогами ринку; управління 
витратами процесів і процесно-орієнтоване вимірювання результативності (Performance 
Measurement), використовувані для побудови прозорих і оптимальних з точки зору 
часу, якості і витрат бізнес-процесів; бенчмаркінг, що дозволяє структуровано 
проводити порівняння з певним орієнтиром і постійно вдосконалюватися; процесно-
орієнтоване бюджетування, що дозволяє складати бюджети, орієнтовані на кінцевий 
результат. Важливо розробити дизайн нової системи контролінгу. Для цього слід 
переосмислити завдання, організацію та інструменти, а при необхідності — піддати їх 
змінам (відповідно до принципів орієнтації на клієнтів, процеси і майбутнє). В частині 
системи обліку можна говорити, наприклад, про інтеграцію зовнішнього і 
внутрішнього обліку. Крім того, прикладами змін у системі контролінгу можуть бути: 
відмова від складання фактичних калькуляцій, впровадження системи трансфертних 
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цін, відмова від використання надбавок, заснованих на розрахунку машино-годин, 
скорочення числа центрів витрат шляхом побудови процесно-орієнтованої структури. 

Література: 1.  Pakulina A.A. The expediency of the organization and tools for the 
implementation of the controlling system in enterprises / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, I.S. 
Feklistova, H.S. Pakulina // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Universum View 11» (22 грудня 2018 р., м. Чернигів, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-
ЛТД», 2018. – С. 45–53. 

 
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ КОНТРОЛІНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ 
 

Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., ст. гр. ЕП-31 Єрмолаєв А. Г. 
 Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Пакуліна Г. С. 
 
На основі проведеного аналізу генезу дефініції «контролінг» від моменту її 

виникнення до сьогоднішнього дня можна зробити однозначний висновок про те, що ці 
зміни обумовлені зміною глобальних цілей сталого розвитку в діяльності соціально-
економічних систем. 

Спираючись на наукові праці американського історика і філософа науки Томаса 
Семюеля Куна (Thomas Samuel Kuhn) про те, що будь-яке наукове знання розвивається 
стрибкоподібно, змінюючи при цьому парадигми, можна з упевненістю говорити про 
те, що «контролінг» як науковий напрям в даний момент часу знаходиться в розвитку. 
Це і є науковою революцією по Куну. 

Якщо розглядати еволюцію громадських парадигм в період XX-XXI століття, то 
на основі наукових досліджень відомого економіста Г. Б. Клейнера, можна виділити 
наступні види: 

– «неокласична парадигма (~1920-ті – 1980-ті рр.); 
- інституційна парадигма (~1920-ті – 1990-ті рр.); 
- еволюційна парадигма (~1980- ті – 2000-і рр.); 
– системна парадигма (початок XXI століття)». 
У рамках неокласичної парадигми економіка розглядається як сукупність 

взаємодіючих агентів, які здійснюють у вільному економічному просторі процеси 
виробництва, споживання і обміну і вихідних при цьому з власних інтересів, що 
розуміються головним чином як максимізація прибутку. У рамках цього підходу 
зізнається, що інформація про цілі і засоби їх досягнення завжди повна, об'єктивна і 
детермінована, а агенти, що діють в економічній системі, переслідують лише мету 
максимізації прибутку. 

Якщо зіставити зміни смислового навантаження понятійної категорії 
«контролінг» зі зміною суспільних парадигм, то можна зробити наступні висновки. Під 
час панування в суспільстві неокласичної парадигми контролінг ототожнюється з 
функцією обліку, при цьому головною метою будь-якого підприємства вважається його 
орієнтація на максимізацію прибутку і мінімізацію витрат. 

На зміну неокласичній парадигмі на початку XX століття прийшов 
інституціоналізм, що включає: традиційний інституціоналізм, новий інституціоналізм, 
неоінституціоналізм, сучасний інституціоналізм. Вважається, що найбільш яскравим 
етапом розвитку інституційної парадигми є неоінституціоналізм, що зародився в кінці 
70-х років XX століття. Саме цей етап представлений максимальною кількістю 
наукових досліджень, що належать нобелівським лауреатам. Серед таких проривних 
робіт хотілося б відзначити: дослідження шведського економіста Гуннара Мюрдаль 
(Gunnar Myrdal) «Дослідження з теорії грошей, кон'юнктурних коливань» (1974); 
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дослідження американського економіста Джеймса Макгілла Б'юкенена-молодшого 
(James McGill Buchanan Jr.) «Аналіз фінансової політики» (1986); дослідження 
американського економіста Рональда Гаррі Коуза (Ronald Harry Coase) (1991), 
присвячене питанням вивчення трансакційних витрат і прав власності. Саме в цих 
наукових дослідженнях представлена сутність інституційної парадигми. Господарський 
суб'єкт починає розглядатися вже не відокремлено, як окремий економічний суб'єкт, а 
як той, що тісно контактує з іншими суб'єктами економіки. Також інституціоналізм 
вказує на виникнення нових аспектів ринкових відносин: трансакційні витрати і права 
власності і т. д., розглядає макроекономічні агрегати і процеси: гроші, коливання 
ринкової кон'юнктури, фінансову політику. 

Виникнення інституціональної парадигми, яка супроводжувалася змінами в 
розумінні соціально-економічного устрою суспільства, знайшли відображення в 
наукових дослідженнях, зазначених Нобелівським комітетом, не могло не вплинути на 
подальший розвиток контролінгу. У період інституційної парадигми контролінг 
набуває додатковий функціонал – планування, бюджетування, координування і т. д. 

Якщо говорити про наукові роботи сучасних дослідників, то можна відзначити, 
що в роботах Р. Еверта, а також н. Б. Єрмасової і Є. Л. Попченко контролінг 
розглядається в рамках інституційної парадигми. 

Зародження еволюційної парадигми тісно пов'язане з виникненням 
еволюційного інституціоналізму, що з'явився в 1982 році. 

Основоположниками даної парадигми можна вважати Річарда Нельсона (Richard 
R. Nelson), Сіднея Дж. Вінтера (Sidney G. Winter). Серед відмінних рис цього етапу 
можна виділити: відмова від необхідності оптимізації і від методологічного 
індивідуалізму (вважається, що людина не здатна проводити оптимізацію у відриві від 
суспільства); поява акценту на дослідження змін, які відбуваються всередині 
підприємств і організацій. При цьому господарюючий суб'єкт розглядається з позиції 
динаміки; зізнається, що на ефективність його діяльності впливають обурення, 
породжені внутрішнім, а також зовнішнім середовищем; визнається незворотність 
тимчасових змін, що відбуваються в економічних системах під впливом невизначеності 
зовнішнього і внутрішнього середовища; зароджуються уявлення про існування 
траєкторій розвитку економічних систем. 

На початку XXI століття зародилася нова громадська парадигма – системна 
парадигма. Основоположником системної парадигми можна вважати угорського 
економіста Яноша Корнаї (Komai Janos). Цей напрям отримав свій розвиток в наукових 
роботах Г. Б. Клейнера. 

В рамках системної парадигми економіка представляється у вигляді ряду 
процесів: створення, функціонування, взаємодії і трансформації економічних систем та 
їх підсистем. При цьому соціально-економічні системи розглядаються з позиції 
динаміки, вважається, що господарюючі суб'єкти функціонують в умовах повної 
невизначеності зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Зародження системної парадигми не могло не позначитися на смисловому 
навантаженні дефініції "контролінг", підпорядковуючи його функціонал принципу 
системності. 

Аналіз сучасних наукових поглядів на сутність дефініції «контролінг», а також 
виявлений у ході аналізу сучасний науковий портрет категорії, дозволили, по-перше, 
зробити висновок про відсутність єдиного підходу до визначення сутності понятійної 
категорії, а по-друге, окреслити основні вимоги, що накладаються на її визначення 
стосовно до підприємства: 

– при формуванні сутності дефініції «контролінг» необхідно враховувати 
еволюцію поняття під впливом зміни парадигми розвитку суспільства. Однак, 
незважаючи на зміну суспільних парадигм, необхідно брати до уваги наукові погляди, 
сформовані на попередніх етапах, тобто зміна парадигми не повинна породжувати 
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однозначну, повну відмову від існуючих в її рамках наукових поглядів та підходів; 
– в рамках пануючої на сьогоднішній день системної парадигми контролінг 

повинен розглядатися як підсистема управління господарюючим суб'єктом, в основі 
якої лежить збереження системних властивостей в динаміці. При цьому має бути 
врахована варіабельність факторів середовища функціонування підприємства; 

– в рамках побудови системи контролінгу мається на увазі систематична тісна 
взаємодія двох підсистем підприємства: керуючої і керованої [2, с. 87]; 

– при формуванні сутності дефініції «контролінг» необхідно враховувати 
особливості середовища функціонування підприємства: непереборні флуктуації 
середовища функціонування промислового підприємства; доступні ресурси, ефективне 
використання яких формується в процесі управління підприємством; нормативні 
обмеження, що накладаються на економічну систему; 

– при формуванні поняття «контролінг» слід враховувати, що метою 
господарюючого суб'єкта може бути не тільки максимізація прибутку (неокласична 
парадигма), але й баланс інтересів всіх учасників (стейкхолдерський підхід). Таким 
чином, аналізуючи потенційні стратегії функціонування і розвитку підприємства, 
необхідно брати до уваги не лише ймовірність досягнення цільового значення 
результуючого показника, а і його стабільність щодо мети в динаміці. 

– вибір оптимальних управлінських рішень має здійснюватися з урахуванням 
поставлених підприємством цілей, з одного боку, і підвищення його фінансово-
економічної стійкості, з іншого боку; 

– система контролінгу повинна ґрунтуватися на наукових методах моделювання 
і оптимізації процесів управління, включаючи інноваційні підходи. 

Під понятійної дефініцією «контролінг» нами пропонується розуміти 
комплексну підсистему управління підприємством, що виникає на стику взаємодії всіх 
підсистем господарюючого суб'єкта, що здійснює комплексну інформаційно-
аналітичну, методичну та інструментальну підтримку прийняття оптимальних 
управлінських рішень з урахуванням існуючих обмежень в умовах динамічного, 
змінного середовища функціонування підприємства на підставі прийняття 
превентивних заходів і здійснення адаптаційних принципів управління. 

Література: 1.  Pakulina A.A. Controlling in the process of development and 
implementation of the financial strategy of the enterprise / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, H.S. 
Pakulina // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 4. 
Economics and management». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 86–88. 
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 Пакуліна Г. С. 
 
Контролінг в контексті управління визначається як єдина цілісна система. Все 

більше число вчених розглядають контролінг як самостійну концепцію керування. 
Необхідна інтеграція всіх поглядів на контролінг з метою зведення різних концепцій в 
єдину систему. 

Слід відзначити той важливий факт, що контролінг працює сьогодні в 
основному на рівні інструментів управлінського обліку [1, с. 91]. Разом з тим 
управлінський облік, на думку більшості теоретичних джерел – інтегрована система 
обліку витрат і доходів, нормування, планування, контролю і аналізу, яка систематизує 
інформацію для оперативних управлінських рішень і координації проблем майбутнього 
розвитку підприємства. Таким чином, управлінський облік є, насамперед, саме 
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системою обліку, тоді як контролінг – концепцією управління, спрямованої на 
координацію системи управління, в тому числі системи обліку. Крім того, якщо витоки 
управлінського обліку ми знаходимо в бухгалтерському обліку, то виникнення ідеї 
контролінгу в німецькомовній літературі пов'язують із практикою його застосування на 
дочірніх підприємствах американських корпорацій. 

Безсумнівно, у наш час бурхливого розвитку інформаційних технологій більш 
широку перспективу відкривають концепції контролінгу з орієнтацією на інформацію. 
Вони виходять за рамки підходу, орієнтованого на бухгалтерський облік, і охоплюють 
всю цільову систему підприємства, включаючи не тільки грошові величини. Це 
розширює релевантну базу контролінгу; поряд з бухгалтерською використовується 
чисто кількісна і якісна інформація, причому її джерелом є безпосередньо господарські 
галузі підприємства. 

Головне завдання контролінгу тут бачиться в координації отримання та 
підготовки інформації з потребами в ній. Однак раціональне включення великих 
інформаційних завдань в господарську структуру підприємства представляє важку 
проблему. Ці завдання – це не самоціль, вони є похідними вищих цілей, які пов'язані зі 
специфічними інформаційними потребами. Якщо вся область інформаційного 
господарства стає функцією контролінгу, то її включення в загальнофірмове поле дії 
набуває невизначений, розмитий характер, оскільки інформаційні потреби вищих 
інстанцій дуже багатоаспектні і слабо диференційовані. В цьому слабкість цієї групи 
концепцій. 

Орієнтовані на планування і контроль концепції націлені на координацію 
планування, контролю та інформаційного забезпечення, але характеризуються більш 
широким спектром завдань, ніж підходи з інформаційною орієнтацією. Під 
системоутворюючою координацією контролінг має на увазі створення системних і 
процесних структур, які сприяють погодженню завдань, а під системопов'язуючою 
координацією – координаційну діяльність, яка здійснюється в рамках заданої системної 
структури для рішень проблем і полягає в збереженні та адаптації інформаційних 
зв'язків між підсистемами. 

З усвідомленням того, що координаційні проблеми можуть виникнути всередині 
всіх і між всіма підсистемами управлінської системи (включаючи підприємство і 
персонал), координаційне завдання контролінгу було розширене, у результаті чого 
з'явилися концепції з орієнтацією на загальноуправлінську систему. Функція 
контролінгу при такому підході полягає в координації всієї управлінської системи для 
забезпечення цілеспрямованого керівництва підприємством. Саме ця точка зору, на 
наш погляд, є найбільш об'єктивною. 

Найбільш цікавим і перспективним, з нашої точки зору, є розуміння контролінгу 
як механізму координації всієї управлінської системи (особливо в сфері планування і 
контролю) для забезпечення цілеспрямованого керівництва підприємством. Причому 
реалізація основних функцій і механізму контролінгу повинна здійснюватися за 
підтримки розвиненого інформаційного забезпечення в цілях прийняття ефективних 
управлінських рішень. Якість управлінського рішення можна визначити як сукупність 
параметрів рішення, що задовольняють конкретних споживачів і забезпечують 
реальність його реалізації. 

Контролінг в сучасному розумінні, по суті, є системою досягнення кінцевих 
цілей діяльності підприємства. Завдання контролю досягнення стратегічних цілей 
підприємства входить в стратегічний контролінг, якщо поточних – оперативний. Мета 
контролінгу похідна від цілей підприємства. Контролінг сприяє досягненню вартісної 
мети підприємства – оптимізації фінансового результату через максимізацію прибутку і 
цінності капіталу. 

При впровадженні системи контролінгу доцільно конкретизувати її мету в 
досягненні фінансового результату підприємства. Можливі сценарії формування 
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системи контролінгу з пріоритетом на збір і обробку інформації в процесі розробки, 
координації і контролю за виконанням планів підприємства. 

Основний аргумент на користь використання контролінгу як інструменту 
створення систем управління знаннями полягає в тому, що підприємство в сучасних 
умовах, з одного боку, змушене займатися питаннями, що відносяться до економічних і 
суспільних наук, а з іншого – враховувати на базі різних джерел досягнення 
природничих і технічних наук, науки про працю, екологічної науки і т. д. 
Підприємство, таким чином, виявляється в ситуації, коли воно повинно 
використовувати знання різних, часом не пов'язаних між собою наукових дисциплін, 
інтегрувати ці знання, щоб спробувати їх застосовувати в практичній діяльності. Тому 
найважливішими елементами системи управління знаннями повинні бути не тільки 
підсистеми добору, розстановки і навчання (перенавчання) персоналу, але і підсистема, 
що акумулює всю інформацію про історію створення, зовнішнього і внутрішнього (у 
тому числі дані про персонал) середовища підприємства. Необхідно створювати 
інтелектуальний банк підприємства, побудований таким чином, щоб з нього можна 
було у встановлених ситуаціях певному колу осіб отримувати необхідну інформацію. 
Критерії відбору інформації для зберігання в інтелектуальному банку можуть 
визначатися індивідуально, виходячи з масштабу підприємства, галузевої 
приналежності, специфіки бізнес-процесів, рівня розвитку НДДКР та ін. факторів. Тут 
можуть бути розміщені, наприклад, відомості про найбільш важливі події в розвитку 
компанії, цікавих управлінських або технологічних рішеннях.  

Інтелектуальний банк підприємства з часом може перетворитися на потужний 
економічний ресурс і стати його перевагою в конкурентній боротьбі. Тим не менш 
необхідно враховувати і негативні моменти реалізації пропонованої функції, які 
можуть при певних обставинах негативно позначитися на фінансовому стані 
підприємства: нечіткість функціональної орієнтованості інтелектуального банку, що 
призводить до його перенасичення і збільшення часу пошуку необхідної інформації; 
установка прямо пропорційної залежності між величиною інтелектуального банку та 
коштами, необхідними для його обслуговування та розвитку, що веде до 
невиправданого збільшення останніх; відсутність механізму актуалізації даних банку, 
що веде до його застарівання. 

Нами були визначені функції інтелектуального банку: просвітницька; 
пізнавальна; формування ціннісних уявлень персоналу; інформаційна; аналітична; 
дослідницька; контрольна. Враховуючи, що можливості людської пам'яті обмежені, а 
співробітники підприємств нерідко змінюють місце роботи, значимість накопиченої 
інформації буде висока. Кожному новому керівнику або рядовому співробітнику не 
треба буде починати процес адаптації в колективі «з нуля». Спеціальні тренінги, 
організовані силами фахівців підприємства на основі даних інтелектуального банку, 
зможуть цілком успішно вирішити дану проблему. 

Таким чином, теоретично контролінг може використовуватися в різних аспектах 
управління. Аналіз різних наукових підходів дозволяє сформулювати ряд принципів 
організації контролінгу як концепції управління. Найбільш важливі з них, на наш 
погляд, такі: цілісність та повнота; координація процесу обміну інформацією; 
структурованість планів по змісту, масштабам і тимчасовим параметрам; 
цілеспрямованість інтеграції розділів плану (планів); гнучкість; актуальність; 
ефективність; доцільність. 

Функції і завдання контролінгу постійно доповнюються і змінюються за змістом. 
Тому перераховані принципи не є статичними. В українських умовах в результаті 
подальшого розвитку ділової культури, в тому числі культури управління, вони, 
безсумнівно, будуть змінюватися та уточнятися. 

Література: 1.  Pakulina A.A. Controlling system as a factor of sustainable 
development of small construction enterprises of Ukraine / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, 
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H.S. Pakulina // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum 
View 5» (9 листопада 2018 р., м. Полтава, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 
2018. – С. 90–97. 

 
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТЕОРІЙ І ДОКТРИН ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
КОНТРОЛІНГУ ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., ст. гр. ЕП-50   Коваленко Ю. І. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 Пакуліна Г. С. 
 
Проведене нами дослідження виявило різноманітність теорій і доктрин 

формування системи контролінгу і його ролі в ефективному управлінні підприємством. 
Ранні концепції контролінгу, як правило, були зосереджені на інформаційному 

забезпеченні управління. Спроба визначити контролінг як центральний орган системи 
інформації підприємства досить проблематична. Контролінгу в даному випадку 
приписується безліч завдань, починаючи від визначення вимог до інформації у 
співпраці з тими, хто в ній потребує, до забезпечення інформацією та коментарів до неї. 
Іноді контролінг обмежують областю «інформаційно-економічного виміру», в надії 
зуміти чинити опір «прояву всемогутності» контролінгу. Є всі підстави сумніватися, 
що це розумний спосіб вирішення питання про розмежування завдань контролінгу. 
Такий підхід не пропонує нічого крім як виявлення областей дослідження 
(інформаційні системи та інформаційна економіка), які були вивчені протягом 
тривалого часу. Це не дуже переконливо, особливо якщо врахувати, що обов'язки 
контролерів на практиці виходять далеко за рамки інформаційних завдань. 

Деякі дослідники розглядають контролінг як  один із сегментів управління, що 
впливає на конкретні результати, на планомірний розвиток підприємства. 

Погляд на контролінг як на кібернетичний контур регулювання схожий  на 
«планомірне управління підприємством», в той же час, він тісно пов'язаний з 
функціоналом контролера: посади контролера з'являються тоді, коли підприємці у 
зв'язку з зростанням і динамікою середовища хотіли змінити управління, коли від 
персональних вказівок функція зі складання планів перейшла до посадових осіб. 
Управління, яке в основному фіксується на персоналіях, як це зазвичай буває у 
середніх підприємствах, або на бюрократії, заснованої на правилах управління, які є в 
державному секторі, сповідує іншу «управлінську філософію». Контролінг при цьому 
визначається як специфічна форма або філософія управління. Велика частина 
літератури з менеджменту, однак, вже присвячена «плановому» управлінню 
підприємствами. Крім того, планування буде повністю поглинене контролінгом з цієї 
точки зору. 

Пов'язані з цією групою концепції контролінгу бачать головне завдання 
контролінгу в координації різних підсистем управління. 

З прийняттям на себе координаційної задачі, контролінг прагне до того, щоб 
керівництво досягло своєї мети ефективно і продуктивно. Дефіцит координації в 
системі управління знижує ефективність і продуктивність. Наприклад, якщо 
впроваджується нова система оплати праці без забезпечення необхідною якісною 
інформацією, це може призвести до демотивації, зниження продуктивності і протидії 
менеджменту. Завдання координації досягає своїх меж, коли стає занадто дорогим в 
реалізації, або не вистачає знань для його реалізації. 

На основі критики координаційного підходу став розвиватися новий підхід до 
контролінгу, що полягає в забезпеченні раціональності управління. 

В основі цієї точки зору лежить специфічна перспектива управління. Управління 
здійснюється економічними суб'єктами (менеджерами), які прагнуть до досягнення 
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індивідуальних цілей і володінню когнітивними здібностями та обмеженими 
індивідуальними особливостями. Дефіцит раціональності може бути наслідком 
обмежених можливостей менеджера («майстерність») або мотивації («воля»). Виходячи 
з такого дефіциту, треба діяти так, щоб підвищити ймовірність успішної реалізації 
управлінських дій з точки зору досягнення очікуваних результатів. З цією метою, 
функція контролінгу полягає в тому, щоб розпізнати дефіцит раціональності, зменшити 
або усунути його. 

З концепцій контролінгу можна виділити інформаційний, цільовий і 
координаційний підходи. Всі три підходи існують, в основному, незалежно один від 
одного Їм не вистачає ні оригінальності, ні строгості, з якої вони виведені теоретично. 

В результаті дискусії навколо домінуючої координаційної концепції контролінгу 
з'явився новий підхід – контролінг як гарантія раціональності управління. 

Основні теорії обліку базуються на інституційно-економічних підходах, 
особливо, на теорії принципала-агенту, яка інтерпретує контролінг як інструмент для 
вирішення проблем агенту, тобто для формування і моніторингу погоджених 
договірних відносин між принципалом і агентом. 

Основні припущення підходу наступні: 
- конфлікти існують між цілями і інтересами принципала і агенту; 
- агент поводиться опортуністично (реалізує особистий інтерес за допомогою 

хитрості); 
– агент володіє інформацією, до якої у принципала немає доступу (інформаційна 

асиметрія). 
Теорія принципал-агенту ділиться на два основних теоретичних напрями. 

Позитивний напрямок працює в основному емпірично вербально, зосередившись на 
аналізі складних інститутів корпоративної практики, таких як співпраця між 
правлінням та спостережною радою. У зв'язку з фокусуванням на емпіричних даних, 
аналіз концентрується на тих інститутах, для яких дані легкодоступні, наприклад, за 
допомогою щорічних звітів або ринкової статистики. 

Нормативний напрямок, навпаки, головним чином досліджує формально-
аналітичний підхід до вивчення оптимальних систем мотивації з урахуванням аналізу 
ризиків. Завдяки використанню формального підходу, на відміну від позитивного 
напрямку, доводиться працювати з припущеннями, які не завжди можуть 
безпосередньо застосовуватися на практиці. Тим не менш, деякі представники 
координаційної концепції контролінгу вважають теорію принципал-агент ключовим 
інструментом для формулювання теоретичних положень контролінгу. 

Подальший якісний розвиток інституту контролінгу знаходиться в залежності від 
цілого ряду об'єктивних факторів [1, с. 44]. У контролерів немає права зупинятися на 
досягнутому, це загрожує стагнацією. Розвиток усе більш складних систем управління 
(теорія обмеження виробництва, теорія ощадливого виробництва, теорія 6 сигм) вимагає 
нових рішень, постійних змін, гнучких доктрин розвитку. У контролерів з'являються нові 
гібридні в професійному сенсі конкуренти-бітролери, з базовою бухгалтерською освітою. 
В даний час контролери в основній своїй масі не володіють необхідною гнучкістю для 
роботи в умовах швидких змін, якщо ця проблема не буде вирішена найближчим часом – 
контролери зіткнуться з жорсткою конкуренцією з боку бухгалтерів з розширеним 
функціоналом, насамперед з фахівцями  управлінського обліку. 

Різноманітність теорій і доктрин розвитку говорить про незавершеність 
формування даного інструменту, про пошук контролінгом свого місця як у теорії 
менеджменту, так і у визначенні взаємозв'язку з управлінським обліком. 

Література: 1.  Pakulina A.A. Pakulin, S.L. Controlling system and enterprise 
management / S.L. Pakulin, I.S. Feklistova, A.A. Pakulina, H.S. Pakulina // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 9» (8 грудня 2018 р., 
м. Чернигів, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 42–45. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ КРИЗИ 
 

Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., ст. гр. ЕП-41 Кривко В.І. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Проблема оптимізації витрат в умовах кризи актуальна для більшості компаній. 

На сьогоднішній день, у зв'язку з ростом процентних ставок за кредитами, 
подорожчанням вартості матеріалів, палива, сировини та іншого, витрати компаній 
зростають в рази. Звідси виникає висока собівартість продукції, яка, надалі, знижує її 
конкурентоспроможність. 

В умовах кризи будуть прийнятні будуть наступні заходи оптимізації витрат: 
1. Управління закупівлями. Проведення аналізу по співвідношенню ціни і якості 

на послуги і товари діючих постачальників, пошук більш вигідних постачальників. 
Звичайно, не варто забувати, що при зниженні якості сировини, знижується якість 
продукції, що надалі може привести до падіння продажів, - споживач не захоче 
придбати товар низької якості; 

2. Перегляд фонду оплати праці; 
3. Впровадження аутсорсингу; 
4. Оптимізація транспортних витрат. Наприклад, переклад контрактів з поставки 

продукції на «самовивезення». Мотивувати клієнтів на дані зміни можна наданням 
знижки на весь прайс-лист (розмір знижки не повинен перевищувати відсотка витрат на 
доставку продукції); 

5. Впровадження системи «бережливого виробництва», зниження браку. 
Витрати на переробку браку, його перевиробництво несе сам виробник, тому в його 
завдання обов'язково має входити скорочення або повне позбавлення від цих процесів; 

6. Аналіз витрат на комунікацію: скорочення осіб, що користуються мобільним 
зв'язком; обмеження доступу в Інтернет; обмеження подачі освітлення та опалення в не 
використовуваних приміщеннях; установлення енергозберігаючого обладнання; 

7. Зниження витрат на утримання невикористаного майна, продаж 
амортизованих основних засобів; 

8. Розвиток маловитратного виробництва; 
9. Ретельна робота зі службою фінансів і робота над фінансовою дисципліною 

всього колективу; 
10. Основна міра  - організація обліку - впровадження фінансового обліку та 

контролю. Часом завдяки своєчасному і якісному обліку витрат можна домогтися 
успіху. 

У період кризи управління витратами повинно ґрунтуватися на ретельному 
вивченні кожного платежу, мати обґрунтованість тих чи інших витрат, відсікання 
непотрібних витрат [1, с. 14]. В Японії на багатьох підприємствах використовується 
підхід «пари протилежностей». Він полягає в тому, що керівництво компанії ставить 
для досягнення цілей подвійні завдання. Приклад таких завдань: знизити вартість 
продукції і підвищити її якість, знизити вагу і збільшити обсяг начинки. Це допомагає 
японцям знаходити нові рішення, що лежать за межами цих завдань і не дає 
виконавцям можливості виправдовувати свої недоробки метою знизити витрати. 

Оптимізація витрат - це один з напрямків, в якому необхідно постійно 
розвиватися. Навчившись ретельно аналізувати витрати і приймати правильні рішення 
щодо їх оптимізації можна досягти ефективного ведення бізнесу, відійти від втрачених 
можливостей і направити всі свої ресурси на досягнення поставлених цілей. Але, не 
варто забувати про те, що для подолання кризи необхідно не тільки акцентувати свою 
увагу на витратах і панічно їх знижувати, але також проводити заходи щодо 
підвищення продажів, роботу з дебіторами і постачальниками, підтримувати нормальну 
робочу атмосферу в колективі і багато іншого. 
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Література: 1.  Pakulina A.A. Improvement of cost management at the enterprise in 
the conditions of exogenous changes / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, I.S. Feklistova, H.S. 
Pakulina // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 
14» (3 лютого 2019 р., м. Рівне, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С. 12–
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Зниження витрат є одним з основних напрямків в управлінні підприємством в 

даний час. В обставинах, що склалися підприємства повинні самостійно впроваджувати 
і використовувати контролінг витрат для досягнення необхідних показників діяльності 
[1, с. 21]. 

Як наукова категорія, поняття стратегічного розвитку підприємства являє собою 
не тільки його ефективну адаптацію до змін бізнес-середовища, а й включає 
раціональне поєднання розуміння зовнішніх можливостей і небезпек з розвитком 
внутрішнього потенціалу, пошуком шляхів його максимального вираження. Головною 
метою стратегічного розвитку сучасних підприємств навіть в умовах кризи є 
забезпечення їх активності щодо виконання всіх господарських функцій і досягнення 
високого рівня успішності за основними напрямками діяльності. Таким чином, 
досягнення стратегічних цілей будь-якого підприємства неможливо без ефективного 
процесу управління фінансово-господарською діяльністю, його підсистеми управління 
витратами, підсистеми управління прибутковістю і підсистеми управління ризиками. 
Контролінг витрат - це система, що дозволяє в сучасних умовах оптимізувати 
інформаційну, методичну та організаційно-координуючу підтримку процесу 
управління витратами всіх функціональних видів діяльності підприємства, що дозволяє 
оптимізувати рівень витрат і збільшити рівень ефективності від їх здійснення. 

Побудова і вдосконалення системи управління витратами в сучасних умовах 
пропонується здійснювати шляхом: виділення основних понять і процедур системи 
управління витратами в системі контролінгу; виявлення існуючих проблем формування 
та контролю витрат на підприємстві; формування моделі управління витратами на етапі 
бюджетування в системі контролінгу; побудови інформаційно-інтегрованої системи 
контролінгу для загального використання менеджментом на підприємстві; адаптації 
існуючого документообігу до обраної інтегрованої інформаційної системи контролінгу 
на підприємстві; поділу відповідальності за формування і вдосконалення механізму 
мотивації персоналу і стимулювання співробітників до того, щоб раціонально 
використовувати ресурсний потенціал підприємства. Разом з тим, стратегічне 
управління представляє собою систему дій, необхідних для досягнення поставлених 
цілей, найчастіше в умовах обмеженості ресурсів.  

Таким чином, контролінг витрат є однією з важливих складових загальної 
системи управління стратегічним розвитком підприємства. Контролінг витрат при 
правильній його організації з урахуванням особливостей функціонування 
промислового підприємства дозволить раціонально використовувати його ресурсний 
потенціал, необхідний суб'єкту господарювання для його стратегічного розвитку. 

Література: 1.  Pakulina, A.A. Pakulin, S.L., Feklistova, I.S. & Pakulina, H.S. (2019), 
“Definition of criteria for evaluating the effectiveness of the management accounting of 
railway costs”, Proceedings of I International scientific conference “Science of 2019”, Berlin, 
Germany, Feb 9, 2019. Hamburg, tredition GmbH, 2019. pp. 20–27. 
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ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
КОНТРОЛІНГУ В ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., ст. гр. ПТ-50 Купріянов Р. В.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 Пакуліна Г. С. 

 
У період сталого розвитку промисловості в Україні склалася практично незмінна 

і багатогранна сфера інженерної діяльності у створенні техніки та її виробництва. 
Важливу роль у цій сфері відіграє технологія. Фахівці-технологи створюють і 
реалізують нові по фізичній сутності методи обробки і відповідне цим методам 
технологічне обладнання. По ефекту від впровадження нових методів обробки часто 
судять про рівень технології в цілому. Віддаючи належне цьому напрямку 
технологічної діяльності, слід все ж зауважити, що основне навантаження з підтримки 
розвитку техніки лежить на тих фахівців, які працюють безпосередньо на 
підприємствах. У роботі технологів-виробничників головне місце займає завдання 
структурного перетворення виробництва. Технологи беруть участь у процесі створення 
конструкції будь-якого виробу, готують його виробництво, розробляючи технологічні 
процеси і засоби технологічного оснащення, які забезпечують технологічне 
опрацювання в процесі проектування і технічне переозброєння заводів, цехів або 
окремих виробничих дільниць. 

Для технологів склався певний склад функцій і завдань з широкого кола сфер 
інженерної діяльності. Зовнішні умови постійно спонукають удосконалювати прийоми 
і методи технологічного забезпечення створення техніки, методи проектування та 
організації виробництва. 

Найбільшою мірою вплив зовнішнього середовища відчувають в останні роки  
виробництво і технологи, що його обслуговують, коли глобальні зміни в економіці 
висувають на перший план раніше невідомі методи і прийоми господарювання. 

Технологи зіткнулися з проблемою прийняття таких рішень при структурних 
перетвореннях виробництва, які можуть викликати невизначені наслідки в 
майбутньому, і тому такі ситуації потрібно передбачати, оцінювати і розраховувати за 
допомогою невідомих раніше критеріїв і методів. 

Як завжди, вирішення багатьох невідомих раніше проблем доводиться шукати 
на стиках з новими науковими напрямками, методами і прийомами. 

В цьому відношенні вельми вдалим симбіозом може з'явитися розгляд 
традиційних і нових проблем технології з точки зору нового напрямку в теорії 
управління підприємствами, яким є контролінг [1, с. 112]. 

Стик технології з контролінгом краще оформити у вигляді самостійного 
напрямку, який можна позначити як «технологічний контролінг». 

Для того, щоб наповнити змістом цей напрямок, необхідно проаналізувати 
існуючі визначення технології і контролінгу, виділити загальні властивості і на їх 
основі дати хоча б змістовний опис технологічного контролінгу. 

Будемо дотримуватися наступного визначення контролінгу: «Контролінг – 
орієнтована на перспективу система інформаційно-аналітичної і методичної підтримки 
керівництва при реалізації процесів планування, контролю, аналізу і ухвалення 
управлінських рішень за всіма функціональними сферами діяльності підприємств». 

Що стосується технології, то існує величезне розмаїття її визначень і навіть 
підходів до формування того чи іншого визначення. Ми будемо дотримуватися 
визначення, яке базується на системному підході, і яке не обмежується якою-небудь 
галуззю промисловості (машинобудування, приладобудування, та ін.), а охоплює 
промислове виробництво в цілому: «Технологія – система знань про закономірності 
протікання процесів виготовлення предметів виробництва, управління цими процесами, 
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а також про процеси прийняття та реалізації ефективних рішень, що забезпечують 
задану якість і сприяють досягненню мети виробництва». 

Визначення технологічного контролінгу можна дати, якщо проаналізувати 
область перетину властивостей контролінгу і технології. Не вдаючись у подробиці 
цього аналізу, можна дати наступне визначення технологічного контролінгу: 
«Технологічний» контролінг – система знань про методи інформаційно-аналітичної 
підтримки орієнтованих на перспективу технологічних рішень в області технологічної 
підготовки виробництва, у сфері виробництва, а також у області технічного 
переозброєння і реконструкції виробництва за планами стратегії розвитку 
підприємства». 

У цьому визначенні неважко побачити, що технологія визначає сферу 
застосування орієнтованих на перспективу методів інформаційно-аналітичної 
підтримки, а контролінг розкриває сутність цих методів. 

Перш за все слід звернути увагу на те, що в рамках технологічного контролінгу 
розглядаються не всі технологічні рішення, а лише ті, які орієнтовані на перспективу, 
пов'язані зі стратегією розвитку підприємства. У функцію технологічного контролінгу 
входять методи, що дозволяють визначати ефективну структуру заготівельного 
виробництва для безлічі виробів, які передбачається виготовляти в майбутньому. 
Подібні аналогії можна провести по всьому комплексу технологічних рішень. 

Технологічний контролінг може розглядатися як частина контролінгу, яка 
орієнтована на інформаційно-аналітичну підтримку функцій технологічного 
забезпечення виробництва. 

Технологічний контролінг може бути представлений як сукупність дій або робіт 
з вдосконалення і розвитку методів прийняття технологічних рішень по всьому циклу 
технологічного забезпечення виробництва. 

Методичною основою становлення і розвитку технологічного контролінгу 
можуть бути ті розділи теоретичної технології, які розкривають нові підходи, методи і 
моделі оптимізації виробничих рішень з удосконалення та розвитку методів прийняття 
технологічних рішень по всьому циклу технологічного забезпечення виробництва. 

Література: 1.  Pakulina A.A. Controlling as a system of enterprise activity 
management / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, I.S. Feklistova, H.S. Pakulina // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 12. Economics and 
management» (5 січня 2019 р., м. Львів, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – 
С. 110–114. 

 
ЗМІНА РОЛІ КОНТРОЛІНГУ ТА КООРДИНАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., ст. гр. ЕП-50  Кучеренко Д. М.  
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 Пакуліна Г. С. 
 
Коріння контролінгу в державному секторі можна знайти на посадах «Controller 

of the Currency» (керівник державного банківського нагляду в 1863 році) і «Controller 
general» на чолі Вищого аудиторського агентства (з 1921 року) в США. Ці витоки в 
області бухгалтерського обліку та контролю відповідають двом обов'язкам контролерів, 
ключове значення яких не змінилося і по теперішній час. 

У приватному секторі, контролери (названі як «controllers») вперше з'явилися в 
транспортній компанії Atchison, Topeka & Santa Fe Railway System (1880). «Controllers» 
по суті виконували фінансові обов'язки: «Обов'язки Controllers в основному фінансові 
та пов'язані з облігаціями, акціями і цінними паперами, що належать компанії» (зі 
статуту компанії Santa Fe, цит. Jackson, 1949, с. 8, пер. з англ.). Широке поширення 
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посада контролера отримала набагато пізніше, з 1920 років. Емпіричне дослідження, 
проведене в 1948 році Jackson серед 143 американських підприємств, показало, що у 
посади «контролер», «середній вік» близько 20 років. 

У зв'язку з цим типовий набір завдань контролера, також змінився: до їх 
обов'язків бухгалтера, аудитора і підскарбія, які полягали в основному у відстеженні 
вже здійснених операцій, додалися планування на основі обліку, а також координація 
та аналіз пов'язаних з бюджетом даних. Це пояснює, чому значення контролера 
збільшилося, і відбулася інституційна модернізація його ролі. 

У Німеччині аж до першої половини 20 століття немає помітного розвитку 
концепції контролінгу, при цьому завдання, які контролінг покликаний вирішувати, 
стали виникати в кінці 19 століття на заводах «Крупп» і «Тіссен». Перші підрозділи 
контролінгу в Німеччині були організовані в середині 20 століття. 

У вітчизняній економіці на контролінг почали звертати увагу на початку 1990 
рр., як модної тенденції ліберально-ринкового господарювання. В період з 1991 по 1995 
рр. – відбувається ототожнення контролінгу з урахуванням витрат; 1996-1997 рр. – 
розуміння контролінгу, як облік витрат і результатів; 1999 – охоплення контролінгом 
бюджетування, планування, управління витратами; c 2000 р. – домінує концепція 
контролінгу, як постачальника і систематизатора інформації для управлінців, 
координатора операційної діяльності організації. 

Контролерів часто визнають «економічною совістю» підприємства, внутрішніми 
аналітиками, власними консультантами, провідниками управлінських рішень. 
Контролери дають незалежну об'єктивну оцінку ефективності менеджерів, провокуючи 
останніх до більш точним реакцій на зміни, як в операційній, так і в стратегічній 
площині [1, с. 93]. Розвиваються й інші функції контролерів, часто обговорювані в 
останні роки: 

– роль агенту змін – відповідна реакція на зростаючу інтенсивність змін, що 
відбуваються на підприємстві. Контролери можуть виступати безпосередніми 
помічниками менеджерів, при цьому володіючи більш високим ступенем свободи і 
незалежності, що дозволяє служити джерелом імпульсу процесу; 

– роль інноватора – не зовсім відповідає реальному стану справ, особливо в 
українській економіці. Це більше теоретично можлива функція, ніж реалізована на 
практиці даність. Контролінг в цілому діє зараз як консервативна сила. Це можна 
пояснити тим, що багато контролерів-це люди з базовою бухгалтерською освітою. 
Часто вони є не тими, хто провокує зміни, але хто намагається загальмувати зміни. Для 
контролерів будь-яке відхилення – ознака нестабільності системи. Якісні інноваційні 
ривки, як правило, роблять менеджери з підприємницьким мисленням, у контролера-
аналітика – дещо інше коло завдань; 

– роль архітектора. Вона близька до ролі менеджера, проте викликає нарікання в 
тому, що контролер може перетворитися на «сірого кардинала» а, отже, чинити 
сильний вплив на керівництво. 

У сучасних умовах спостерігається зміна ролі контролерів і контролінгу в 
практичній діяльності підприємства: 

- контролери забезпечують прозорість бізнес-результатів, фінансів, процесів і 
стратегії і тим самим сприяють підвищенню економічної ефективності; 

– контролери координують часткові цілі і відповідні їм плани, створюють 
системи звітності, що охоплюють підприємство в цілому і орієнтовані на перспективу; 

- контролери модерують і розробляють процес визначення цілей, планування та 
управлінського контролю, щоб кожен приймаючий рішення міг діяти відповідно до 
узгоджених цілей; 

- контролери забезпечують компанію необхідними для управління даними та 
інформацією; 

– контролери розробляють і підтримують системи контролінгу. 
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– контролінг розглядається як основна функція менеджменту, яка виникає в 
результаті тісної співпраці менеджерів і контролерів; 

– контролінг визначається як управлінське регулювання і займається тією 
областю управління, яка характеризується систематичним плануванням. 

Спостерігається посилення значення контролінгу для координації операційної 
діяльності підприємства. 

Література: 1.  Pakulina A.A. Controlling system as a factor of sustainable 
development of small construction enterprises of Ukraine / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, 
H.S. Pakulina // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum 
View 5» (9 листопада 2018 р., м. Полтава, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 
2018. – С. 90–97. 

 
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ТА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., ст. гр. ПТз-50 Мінченко Т. О. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 Пакуліна Г. С. 
 
Результатом впровадження контролінгу стає система, яка сприяє підвищенню 

ефективності діяльності підприємства і дозволяє передбачити результати діяльності. 
Вона дає можливість планувати цю діяльність, своєчасно отримувати інформацію, яка 
необхідна для прийняття управлінських рішень, а також ефективно використовувати 
податкове планування і схеми оптимізації оподаткування. Розроблена покрокова 
методика впровадження контролінгу дозволяє оптимізувати використання трудових і 
фінансових ресурсів [1, с. 31]. 

Як і будь-яка організаційно-методологічна модель, модель контролінгу включає 
в себе три складові: 1) методологічну — визначає, чим (якими об'єктами) і як (на 
підставі яких принципів) керувати; 2) організаційну — визначає, хто буде керувати; 3) 
технічну — визначає, які технічні засоби необхідні для функціонування системи 
контролінгу. 

«Шаблонна» організаційно-методологічна модель контролінгу досить 
розроблена. Її можна представити у вигляді будівлі, в якій фундаментом є стратегія 
підприємства та система показників, стінами — системи управлінського обліку і 
контролю, планування, управлінських звітів, а вінцем всієї роботи (дахом) — 
автоматизація. 

В сучасних умовах ринкової економіки підприємство конкурує з іншими 
підприємствами за обмежений ресурс — клієнтів. Для збереження власного виживання 
в довгостроковій перспективі вона повинна володіти певними специфічними 
перевагами в порівнянні з конкурентами, які спонукають клієнтів купувати продукт 
(послугу) саме у нього. Якщо у підприємства немає будь-якої власної переваги в 
порівнянні з конкурентами, то у нього немає і шансів на виживання. Таким чином, 
суттю стратегії є створення унікальної цінності для клієнта, яку тільки це підприємство 
пропонує на тому чи іншому ринку. Саме на чіткому розумінні своєї унікальної 
ціннісної пропозиції для своїх клієнтів будуються успішні стратегії. 

Результатом впровадження контролінгу стає система, яка сприяє підвищенню 
ефективності діяльності підприємства і дозволяє передбачити результати діяльності, 
планувати діяльність з метою підвищення ефективності використання ресурсів, 
своєчасно отримувати інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень, 
ефективно використовувати податкове планування і схеми оптимізації оподаткування. 

Одним з найбільш ефективних методів впровадження контролінгу є поетапна 
зміна інформаційних і керуючих потоків підприємства. Його застосування означає 
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послідовне проведення ряду кроків, ефективність кожного з яких можна оцінити 
відразу після здійснення. Тут умовно можна виділити чотири етапи: 1) цілепокладання; 
2) впровадження управлінського обліку і звітності; 3) впровадження процедур 
планування; 4) впровадження процедур і механізмів контролю. 

Етап перший: цілепокладання. На даній стадії визначаються цілі впровадження 
контролінгу на підприємстві. Можливий перелік цілей такий: 

– підвищення конкурентоспроможності підприємства. В даний час ефективні 
системи обліку, аналізу та планування є найважливішим фактором досягнення успіху, 
що підтверджується обсягами продажів найбільших світових постачальників рішень в 
цій галузі (продукти Oracle, R3 і т. д.). Впровадження подібних систем разом з 
налагодженими механізмами постачання і транспортування збільшує прибутковість як 
окремих корпорацій, так і цілих галузей економіки; 

– підвищення якості прийнятих рішень; 
– скорочення часу, необхідного керівництву для прийняття обґрунтованих 

тактичних і стратегічних рішень; 
– скорочення товарно-матеріальних запасів на підприємстві; 
– вироблення обґрунтованих критеріїв оцінки ефективності підрозділів і 

фахівців; 
– зниження рівня трансакційних витрат; 
– достовірне визначення собівартості кожного окремого продукту; 
– виділення будь-яких видів витрат; 
– спрощення взаємодії підрозділів. 
Залежно від цілей вибирається набір інструментів, які будуть впроваджуватися, і 

визначаються терміни впровадження. 
Етап другий: впровадження управлінського обліку та звітності. Тут вирішуються 

наступні завдання: своєчасне отримання керівництвом поточної інформації про 
діяльність підприємства (у зручному форматі); поліпшення взаємодії між підрозділами; 
скорочення часу прийняття управлінських рішень через зменшення невизначеності; 
поліпшення мотивації співробітників; збільшення виробітку; зниження трудомісткості 
операцій; зменшення величини запасів і потреби в ресурсах; оптимізація використання 
виробничих потужностей; оптимізація споживання фінансових, матеріальних і 
кадрових ресурсів. З цією метою складається структурна схема підприємства, на якій 
зазначаються інформаційні потоки, що входять і виходять з підрозділів, а також бази 
даних всередині підрозділів («як є»). Далі задаються основні вимоги до системи 
управлінської звітності («як треба»). Зокрема, встановлюються: 

– користувач різної інформації; 
– періодичність і формат вхідних інформаційних потоків підрозділів (повинен 

виконуватися принцип зменшення кількості наданої інформації з рухом вгору по 
ієрархічній драбині); 

– періодичність і формат вихідних інформаційних потоків. 
Складаються необхідні облікові форми для використання всередині підрозділів. 

Вони повинні відповідати наступним установкам: 
– зміна регістрів обліку має бути викликана подіями, що відбулися; 
– усі суттєві зміни, що відбулися на підприємстві, мають бути відображені; 
– всі зміни повинні бути відображені в той момент, коли вони відбулися. 
Етап третій: впровадження процедур планування. На цьому етапі розробляється 

формат планів і завдань для різних підрозділів із залученням всіх рівнів керівництва. 
Крім того, визначаються методики складання планів. Планування повинне охоплювати 
ключові показники діяльності підприємства, а також збут, бюджети накладних витрат і 
нормативи витрат, прибуток, програми інвестицій і фінансування. 

Можлива структура системи планів включає: 
1) цільові плани: 
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-матеріально-речові цілі: вироблені товари та послуги, 
– вартісні цілі: фінансовий результат, вимоги по ліквідності, левериджу, обороту 

і т. п., 
– соціальні цілі: по відношенню до інвесторів, партнерів, громадськості; 
2) стратегічні плани: 
– стратегічні плани бізнесу і функціональні та регіональні стратегії, 
– план вдосконалення організаційної структури та правової форми підприємства, 
– план вдосконалення структури управління; 
3) оперативні плани: 
– асортиментний продуктовий план (у вартісному і натуральному вираженні), 
– плани за підрозділами (збут, виробництво, матеріально-технічне постачання, 

транспортно-складське господарство, НДДКР, персонал, основні засоби і т. д.), 
– планові проекти; 
4) загальний план результату або фінансовий план (план по прибутку, виручки, 

витрат, плановий баланс, план грошових потоків, план інвестицій); 
5) планові значення ключових показників (залежно від застосовуваних 

інструментів). 
Механізми планування повинні використовувати дані впровадженого 

управлінського обліку і складатися в аналогічному форматі. 
Етап четвертий: впровадження процедур і механізмів контролю. Введення в дію 

механізмів контролю відповідності фактичних показників плановим, розробка системи 
раннього попередження. 

Особливо відзначимо, що при впровадженні контролінгу необхідно ретельно 
оцінювати ті інструменти, які упроваджуватимуться, і зіставляти складність 
впровадження, необхідність одержуваної інформації та відповідність одержуваної 
моделі підприємства дійсності. Розроблена покрокова методика впровадження 
контролінгу дозволяє оптимізувати використання трудових і фінансових ресурсів 
підприємства. 

Література: 1.  Pakulina A.A. Rational organization of financial controlling systems 
at the enterprise / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, H.S. Pakulina // Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції «Universum View 4» (4 листопада 2018 р., м. Полтава, 
Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 29–32. 
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Якщо прийнято рішення про створення на підприємстві служби контролінгу, то 

необхідно правильно її позиціонувати. Документом, що визначає місце будь-якого 
підрозділу в структурі підприємства, є положення про його роботу. Узагальнення 
досвіду роботи підприємств різних видів економічної діяльності дозволило нам 
сформулювати методичні рекомендації з розробки типового положення про службу 
контролінгу, які, на нашу думку, дозволять уникнути типових помилок. 

Положення про структурний підрозділі являє собою внутрішній юридичний 
документ підприємства, що регламентує: характер підпорядкованості начальника 
підрозділу вищим керівникам; положення підрозділу в структурі підприємства; цілі, 
завдання і функції даного підрозділу; структуру підрозділу; характер взаємодії даного 
підрозділу з іншими підрозділами підприємства; права і сферу відповідальності 
працівників підрозділу і його керівника, так як часто ступінь відповідальності 
працівників підрозділу в положенні не прописується, оскільки встановлюється 
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посадовими інструкціями. 
Цілі, завдання і функції служби контролінгу, її структура більшою мірою, ніж у 

інших підрозділів, залежать від позиціонування даної служби в структурі підприємства 
і характеру її взаємодії з вищими керівниками і керівниками підрозділів цього ж рівня 
управління. Такі підрозділи, як відділ закупівель, відділ кадрів, бухгалтерія, цехи 
основного і допоміжного виробництва, виконують свої основні функції незалежно від 
положення в організаційній структурі підприємства, так як вони, на відміну від служби 
контролінгу: 1) не проводять оцінку діяльності відповідальних осіб; 2) виконують 
зрозумілі для працівників підприємства функції, значимість яких у більшості випадків 
не оспорюється. 3) традиційно існують на будь-якому підприємстві. 

При розробці Положення про службу контролінгу необхідно приділяти увагу 
питанням підпорядкування керівника служби, а також питанням розміщення служби в 
структурі підприємства. 

На практиці зустрічаються наступні варіанти позиціонування служби 
контролінгу в організаційній структурі підприємства у разі централізованої служби 
контролінгу: 1) служба контролінгу входить до складу підрозділів фінансово-
економічного блоку і підпорядковується при цьому заступнику директора з економіки і 
фінансів (фінансового директора); 2) служба контролінгу є самостійною у всіх 
відносинах структурою і знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні у директора 
підприємства. 

Мета діяльності служби контролінгу – інформаційно-аналітична та методична 
підтримка керівників усіх рівнів управління підприємством в процесі прийняття ними 
управлінських рішень [1, с. 41]. 

Типовими завданнями служби контролінгу є: організація, координація та 
методична підтримка процесів планування та бюджетування на підприємстві; 
організація, координація та методична підтримка системи обліку витрат і доходів на 
підприємстві; розробка, підтримка і вдосконалення системи діагностування відхилень; 
розробка, підтримка і вдосконалення системи аналізу відхилень; надання аналітичної 
інформації керівникам всіх рангів для забезпечення ефективного управління 
підприємством в цілому і його структурними підрозділами; інформаційно-аналітична 
та методична підтримка реалізації інвестиційних проектів та інноваційних процесів. 

Функції, які повинна виконувати служба контролінгу, доцільно класифікувати. 
Класифікатор визначає роль служби контролінгу в діяльності підприємства: служба 
контролінгу не заміщує керівників в процесі планування, не веде облік витрат замість 
інших підрозділів і не накопичує контрольно-аналітичну інформацію для власних 
потреб, а проводить методичну, організаційну, координаційну та консультаційну 
підтримку процесів планування, обліку, контролю та аналізу з метою забезпечення 
керівників необхідною інформацією для ефективного управління підприємством та 
його структурними підрозділами. 

Можливі два основних способи створення структури служби контролінгу на 
середніх за розміром підприємствах: 1) служба контролінгу організовується відповідно 
до функцій менеджменту. За підтримку кожної функції відповідає контролер або група 
контролерів; 2) служба контролінгу організовується відповідно до функціональних 
сфер підприємства (виробництво, збут, закупівлі, фінанси). За кожною сферою 
закріплюється контролер або група контролерів. У ряді випадків доцільно 
застосовувати комбінацію цих способів. 

У разі вибору варіанту структурування служби контролінгу за функціями 
менеджменту будуть потрібні фахівці досить вузького профілю. Якщо ж приймається 
варіант організації служби контролінгу за функціональними сферами, то, навпаки, – 
фахівці широкого профілю. Це має свої позитивні і негативні сторони. 

Сучасний контролінг базується на інформаційних технологіях. Це дозволяє 
значно скоротити витрати часу на обмін даними, знизити трудомісткість обліково-
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аналітичних процедур, збільшити обсяги перероблюваної інформації. Наявність такої 
структурної ланки, як бюро інформаційних технологій в службі контролінгу, просто 
необхідно. 

Характер взаємодії служби контролінгу з іншими підрозділами підприємства 
визначається в кожному конкретному випадку на основі завдань і функцій, виконання 
яких покладено на неї керівництвом підприємства. 

На кожному підприємстві існує свій порядок правових відносин, проте 
незалежно від цього, основними правами працівників служби контролінгу слід 
вважати: право отримувати інформацію від керівників і працівників підрозділів 
підприємства, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків; право здійснювати 
зв'язок з іншими підприємствами та фірмами з питань, що входять до компетенції 
служби; право давати обов'язкові для підрозділів вказівки з питань методик 
планування, обліку витрат та аналізу; право вносити пропозиції керівництву 
підприємства про критерії та методи розрахунку винагороди працівників за активну 
роботу щодо покращення показників фінансово-господарської діяльності. 

Керівник служби контролінгу несе відповідальність за: правильність 
застосування методів, методик, інструментів тощо, що дозволяють одержати 
достовірну й об'єктивну інформацію про ефективність діяльності підприємства і його 
підрозділів; своєчасність виконання процедур, встановлених регламентом; 
нерозголошення конфіденційної інформації; невиконання в повному обсязі обов'язків і 
невикористання прав згідно посадової інструкції. 

Ступінь відповідальності працівників служби контролінгу в Положенні, як 
правило, не регламентується і встановлюється посадовими інструкціями. 

Література: 1.  Pakulina A.A. The development of the concept of controlling in the 
enterprise / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, I.S. Feklistova, H.S. Pakulina // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 12» (5 січня 2019 р., 
м. Львів, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С. 38–46. 

 
ЗМІЦНЕННЯ ПОЗИЦІЙ КОНТРОЛІНГУ ЯК ЧИННИКА СТАЛОЇ РОБОТИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
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 Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 Пакуліна Г. С. 
 
Позиції контролінгу виявляються міцнішими, якщо стає помітно, що 

задоволення менеджерів результатами роботи контролерів значно зростає, з'являється 
взаємна довіра, збільшується обсяг спільних робіт і комунікацій, що призводить до 
підвищення матеріальної зацікавленості співробітників. Керівництво підрозділів 
підприємства у своїй оперативній діяльності не може більше обходитися без допомоги 
контролерів. Тому служба контролінгу отримує більш високий ієрархічний рівень в 
організаційній структурі підприємства, розширюється спектр вирішуваних завдань. 
Якщо говорити про комерційні підприємства, то для них завдання контролінгу 
зводяться до апробування різних систем обліку витрат у різних сферах діяльності 
підприємства. Деякі підприємства, які вже пройшли перший етап впровадження 
економічного аналізу, можуть зазначити, що контролери в організації також необхідні, 
як і менеджери.  

Доцільно розглянути найбільш часті помилки, що виникають при впровадженні 
системи контролінгу на підприємстві. Варто відзначити, що абсолютно недоцільно 
впроваджувати цю систему на підприємстві, коли: 1) керівництво підприємства не 
прислухається до думки фінансових контролерів і не робить відповідні висновки із 
звітів; 2) авторитарне керівництво підприємства вважає, що самостійно впорається з 
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усіма проблемами без сторонньої допомоги; 3) середня ланка працівників з 
побоюванням і зневагою відноситься до системи фінансового контролінгу. Першою 
типовою помилкою можна назвати нерозуміння сутності контролінгу. Перш за все, не 
варто помилково називати простого бухгалтера контролером. Керівник і персонал 
повинні розуміти, що ж таке контролінг і які його цілі [1, с. 74]. Якщо співробітники не 
зрозуміють мети впровадження системи контролінгу, то цей відділ на підприємстві 
буде створений абсолютно марно. Тому важливим завданням менеджерів є освітня 
діяльність, спрямована на розширення знань співробітників. Концептуальна помилка 
виникає при організації системи контролінгу, якщо контролеру необхідно вказувати 
керівнику підприємства на його помилки. Основним завданням цих працівників є не 
пошук винних, а усунення причин фінансових помилок. 

Важливим є недопущення помилок при виборі цілей. Вважається, що головною 
метою будь-якого комерційного підприємства є отримання якомога більшого прибутку. 
Однак на практиці цілями підприємства можуть бути зростання обсягів продажів, 
підвищення ліквідності, зниження ризиків, збереження персоналу. На практиці часто 
виникає недостатня або надмірна кількість інформації, що надається відділом 
контролінгу керівнику підприємства. Дуже часто звіти схожі на звіти з аудиторської 
перевірки або ревізії. Такого не можна допускати. Висновки контролерів повинні 
розгорнуто відповідати на основне питання: «чи досягнута поставлена керівництвом 
підприємства мета?». Дуже часто контролери помиляються при виборі джерел 
інформації. Керівники підприємства помилково вважають, що дані повинні надходити з 
підрозділів, які займаються калькуляцією, обліком і бухгалтерською звітністю. Однак 
на практиці правильніше використовувати для фінансового аналізу документи всіх 
підрозділів підприємства.  

Ми вважаємо, що впровадження системи фінансового контролінгу на будь-
якому підприємстві матиме позитивний результат тільки в тому випадку, якщо воно 
уникне всіх вищевказаних помилок. Тоді система контролінгу стає важливим фактором 
сталої роботи підприємства. 

Література: 1.  Pakulina A.A. The mechanism of enterprise management based on the 
system of strategic controlling / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, I.S. Feklistova, H.S. Pakulina // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 4. Economics 
and management». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 72–80.  

 
РОЗВИТОК СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., ст. гр. ПТ-50  Рибалко О. С. 
 Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 Пакуліна Г. С. 
 
Контролінг останнім часом з модного тренду найбільш великих корпорацій 

України, поступово починає перетворюватися в актуальний інструмент менеджменту 
на стику управлінського обліку і, власне, управління [1, с. 35]. Ця тенденція 
обумовлена появою і розвитком власної більш осмисленої теоретичної платформи; 
високою конкуренцією в секторах економіки, максимально ізольованою від 
адміністративно-бюрократичного втручання держави; ускладненням техніко-
технологічних процесів, організаційно-економічної структури корпорацій, і ще цілою 
групою похідних чинників. 

Контролінг, на думку більшості вчених, є одним з перспективних інструментів 
менеджменту і в той же час ринковим методом господарювання, зачіпає всі площини 
діяльності підприємства. Ключова суть концепції контролінгу – інформація про 
функціонування підприємства та стан зовнішніх факторів ринкового середовища, 
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звідси випливає її постійний збір, аналіз, відсів і планування. Таким чином, з жорсткою 
спеціалізацією контролінгу на інформацію, як основний вид самоідентифікації, 
збільшується її потік і густина, які в свою чергу логічно потребують систематизації та 
уніфікації для подачі менеджменту. На цьому етапі контролінг, почасти, здобуває риси 
суб'єктності, і безпосереднім чином впливає на прийняття рішень менеджментом, 
безпосередньо відповідаючи за результати управлінських рішень. Виходячи з свого 
безпосереднього функціоналу, контролінг замикає на собі основні потоки операційної, 
стратегічної та фінансової інформації, з метою координації, почасти формування 
управлінських рішень, при цьому контролінг просто не може не бути в межах 
конкретного підприємства найбільш якісним центром прийому, обробки, аналізу, 
передачі та зберігання знань. 

Для забезпечення менеджменту оптимальною, систематизованою, 
структурованою інформацією, що має зв'язок з реальністю, контролери повинні 
поміркувати  насамперед питанням своєчасності, забезпечивши при цьому 
менеджменту доступність основної ідеї звіту, його націленості саме на тих цифрах 
тренду, які необхідно мати для прийняття управлінського рішення. В умовах 
організації невиконання цих умов різко звужує огляд стратегічного і тактичного 
бачення управлінців, призводить до тих чи інших помилок. У вирішенні цього питання, 
на першу роль виходить система обліку підприємства, насамперед управлінського 
обліку, як найбільш орієнтованого на майбутнє, на оперативну і стратегічну 
перспективу. 

При зростанні інформаційного потоку, необхідного для більш детального 
опрацювання управлінського рішення менеджментом, при одночасному зменшенні 
часу на опрацювання інформації, збільшується кількість подій операційної та 
фінансової діяльності організації, що підпадають під аналіз служби контролінгу. 

Математичне моделювання операцій контролінгу, відображених в 
управлінському обліку, дасть можливість відобразити реальний стан справ в організації 
і з максимальною точністю говорити про тенденції розвитку ситуації. Опрацювання ж 
трендів стану ринку за допомогою економетричних інструментів з арсеналу 
контролерів, дозволить говорити про майбутнє всього зовнішнього контуру, про 
динаміку і співвідношення основних показників, за великим рахунком – це найцінніше, 
що може дати контролінг правлінню підприємства, надійний компас на 
короткострокову і середньострокову перспективу. Тому менеджменту не слід 
економити на розробці та впровадженні теоретичної платформи і виробничої культури 
контролінгу. Світовий виробничий досвід показує – математичне моделювання тих чи 
інших подій, багаторазове опрацювання різних сценаріїв обходиться на порядки 
дешевше, ніж прийняття менеджментом помилкових стратегічних рішень. 

В якості нового інструменту менеджменту, контролінг став позиціонуватися 
приблизно в 70-х роках 20 століття. Вітчизняні теоретики контролінгу, зі зрозумілих 
причин, спиралися раніше на системні розробки і дослідження іноземних авторів, 
головним чином –  німецьких. 

На підприємствах України в даний час не забезпечено взаємодії систем 
управлінського обліку, як основного джерела точної і об'єктивної інформації, в систему 
контролінгу. Без контролінгу управлінський облік залишається всього лише 
бухгалтерським інструментом, абсолютно не задовольняє менеджмент. Він не 
забезпечує оперативність і глибину побудови прогнозних доктрин, без чого управління 
підприємствами України неможливе в умовах агресивного конкурентного середовища. 

В даний час немає єдиного розуміння в якій якості і на якій основі проводити 
впровадження культури контролінгу на конкретному підприємстві. У наших 
вітчизняних реаліях за контролінгом не визнається роль якогось фундаменту, важливої 
основи, необхідної умови для перетворення підприємства до рівня високих іноземних 
стандартів ефективності. У ряді випадків контролінг продовжують вважати дорогою 
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іграшкою в руках менеджменту. На наш погляд, це пов'язано насамперед з відсутністю 
у нас практичної культури застосування контролінгу. Активний розвиток контролінгу з 
середини 20 століття в Німеччині, показує часто превалювання практики над 
теоретичними концепціями, в ряді випадків неможливість відділення одного від 
іншого. Виробничі центри деяких німецьких підприємств дали більший імпульс для 
розвитку контролінгу, ніж університетські кафедри. В українській же промисловості за 
останні 25 років з точки зору практики контролінгу зроблено мало. Без проходження 
такого шляху важко вимагати визнання важливої ролі контролінгу, його пріоритету 
перед управлінським обліком, підстроювання облікової політики підприємства під 
потреби контролінгу, їх взаємодії і розвитку. 

Сформоване становище у вітчизняній економіці становить живий інтерес з боку 
практиків і теоретиків системи контролінгу. В України є шанс піти своїм власним 
шляхом у розвитку менеджменту, ввести свої, важливі розробки в теорію контролінгу з 
опорою на практичне підтвердження. Доцільно створити свою власну школу, відмінну 
від інших, при цьому не менш ефективну. 

Література: 1.  Pakulina, A.A., Pakulin, S.L. & Pakulina, H.S. (2018), “Application of 
controlling in small construction business”, Proceedings of XХХIIІ International scientific 
conference “Innovations of the future”, New York, Nov 8, 2018. Morrisville, Lulu Press., 
2018. pp. 32–36. 
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Ефективна взаємодія концепцій контролінгу та менеджменту якості дозволяє 

оптимізувати використання трудових і фінансових ресурсів підприємства. 
За останнє десятиліття в управлінні організаціями оформилося два ефективних 

самостійних напрямки – контролінг і менеджмент якості. Якщо контролінг фокусує 
увагу на узгодженні функцій управління, інтересів, цілей, то менеджмент якості – на 
узгодженні властивостей процесів, результатів. Контролінг не перетинається з 
проблематикою менеджменту якості, і навпаки. В результаті програють всі. Зближення 
контролінгу та менеджменту якості, їх взаємопроникнення можуть підняти менеджмент 
організації на новий рівень. 

Еволюція поглядів на контролінг пройшла шлях від ототожнення його з 
урахуванням витрат до розуміння контролінгу як постачальника та інтерпретатора 
інформації для керівництва та координатора оперативної діяльності підприємства. 
Контролінг не забезпечує автоматичний успіх підприємства, звільняючи менеджерів від 
управління, а виконує сервісні послуги. Остаточний вибір управлінського рішення 
залишається в компетенції менеджера відповідного рівня – особи, що приймає рішення. 
Отже, система контролінгу на підприємстві є частиною (підсистемою) загальної 
системи управління або менеджменту організації, що дозволяє забезпечити належну 
якість прийнятих управлінських рішень [1, с. 87], 

Інструментарій контролінгу відомий. Як справедливо зазначив професор 
П. Хорвет, «новими в контролінгу є не інструменти і завдання, а їх взаємозв'язки». 
Тому хотілося б зупинитися на двох моментах, на наш погляд, недостатньо розкритих в 
літературних джерелах з контролінгу. Перше – це взаємозв'язки і взаємозалежності 
функцій управління контролінгу, що дозволяють сформувати в організації єдину 
систему контролінгу. Друге – взаємодія концепції контролінгу та концепції 
менеджменту якості, що дозволяє, з одного боку, підняти розробки в області 
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контролінгу на належний рівень якості, з іншого боку, гармонізувати різноманітність 
інтересів і цілей зацікавлених в організації осіб. 

Між менеджментом і управлінням проведемо наступну відмінність: якщо 
система орієнтована більшою мірою на зовнішній вплив –  це система управління, а 
якщо на самоорганізацію, саморозвиток –  система менеджменту. За структурою 
системи управління та менеджменту тотожні, відмінність між ними буде в змісті 
функцій управління. 

Цілевказівка задається через систему бажаних (планових) показників (функція 
«планування»). Робота об'єкта управління характеризується фактичними показниками, 
аналогічними системі планових показників. Реалізація функції «облік» виражається в 
документуванні фактичних показників функціонування об'єкта управління. 
Зіставленням фактичних показників з плановими визначається відхилення об'єкта 
управління від заданої «траєкторії руху». Якщо відхилень немає або вони позитивні, то 
стороннього втручання не потрібно. Якщо відхилення небажані, починається пошук 
причин, що викликали ці відхилення. Функція «аналіз» реалізується через визначення і 
ранжування причин, що викликали негативні відхилення та видачу рекомендацій щодо 
прийняття управлінського рішення. 

Планування, облік, контроль, аналіз –  функції управління, що визначають зміст 
контролінгу. Функція «управлінське рішення» реалізується через розробку заходів (або 
заходів) з повернення об'єкта управління на бажану «траєкторію руху». Якщо негативні 
відхилення викликані факторами, що не залежать від суб'єкта управління (зовнішнім 
середовищем), то відбувається коригування планового завдання. Якщо відхилення 
обумовлені внутрішніми факторами, то організовується реалізація управлінського 
рішення. Цим встановлюється «зворотній зв'язок» з об'єктом управління (функція 
«координація»). 

Загальне в концепції контролінгу та концепції якості полягає в наступному: 1) 
націленість на кінцеві результати, які потребують поліпшення; 2) виділення основних 
факторів (можливостей), впливаючи на які, можна домогтися поліпшення результатів; 
3) результати класифіковані, ранжовані, виділені ті, які потребують удосконалення, 
визначені бажані величини кожного показника; 4) обидві концепції використовують 
єдину базу у вигляді функцій планування, обліку, контролю, аналізу. 

Рівень взаємодії двох концепцій, а отже, синергетичний ефект від об'єднання 
системи контролінгу і системи менеджменту якості можна очікувати, якщо при 
створенні або реорганізації цих систем будуть ототожнені: а) об'єкти управління; б) 
критерії ефективності функціонування. 

Якість об'єктів управління породжується в результаті узгодження (гармонізації) 
його властивостей. Це – специфічний об'єкт системи менеджменту якості. 
Результативність функціонування характеризується повнотою досягнення поставленої 
мети і багато в чому залежить від узгодження інтересів і цілей учасників процесу 
управління. Це специфічний об'єкт системи контролінгу конкретного підприємства. 
Об'єктом управління можуть бути обрані як окремі процеси (логістика, виробництво, 
маркетинг, управління), так і все підприємство. 

Основні результати роботи повинні трансформуватися у відчутний усіма і всім 
зрозумілий критерій ефективності роботи. Таким може стати «рівень життя» або 
«якість життя» персоналу та всіх зацікавлених осіб. Зразком концепції менеджменту 
якості називають «модель організаційної досконалості», більш точна назва якої – 
«модель підвищення організаційної якості, націлена на покращення якості результатів». 
Розробники концепції контролінгу, потрібно вважати, в якості зразка мають гармонійне 
виробництво. 

Прагнення до гармонії притаманне людині природним чином. Таке прагнення є 
джерелом, двигуном прогресу в будь-якій області. Часто процеси підготовки та 
реалізації приносять більше задоволення, ніж безпосередній наступ самої події. Процес 
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гармонізації важливіший самої гармонії. Якщо гармонія суб'єктивна, статична, 
абстрактна, то гармонізація об'єктивна, динамічна і конкретна. 

«Організувати» злочинні дії можна, «гармонізувати» – ні. Гармонізація містить 
великий позитивний потенціал, з'єднуючи спільні властивості і елементи в єдине ціле, 
вона дозволяє отримувати нову якість. 

Гармонізація капіталізму і соціалізму, частіше звана конвергенцією, утворює 
цивілізоване суспільство нового типу – змішане суспільство. Будь-яка криза 
проявляється у вигляді гострих дисгармоній. Антикризові заходи, заходи з усунення 
цих дисгармоній належать до процесу гармонізації. 

Об'єкти гармонізації – протиріччя явищ, дій і цінностей, які конкретизуються 
через гармонізацію процесів і структур, властивостей і якостей, інтересів і цілей. У 
гармонізації процесів і структур вона проявляє себе як міра, в гармонізації 
властивостей і якостей – як умова, в гармонізації інтересів і цілей – як пріоритет. Як 
кінцевий результат у першому випадку маємо ефективність, у другому – якість, в 
третьому – результативність. 

Якщо говорити про причинно-наслідкові зв'язки основних економіко-
організаційних категорій, бачимо, що гармонізація-причина, а ефективність, якість і 
результативність – наслідки, а не навпаки. На стадії гармонізації встановлюється 
сумісність явищ, дій, цінностей. Надалі взаємозв'язки поліпшуються, 
удосконалюються, а взаємодія оцінюється показниками ефективності, якості та 
результативності. 

Ми особливо хочемо підкреслити пріоритет гармонізації в системі 
організаційних відносин. Ефективність, якість, результативність – похідні від неї. 

Гармонізація концепцій контролінгу та менеджменту якості сприяє оптимізації 
ресурсів підприємства, його ефективній роботі. Конвергенція цих концепцій може дати 
синергетичний ефект для підприємства і дозволить вийти на новий рівень управління. 

Література: 1.  Pakulina A.A. Controlling in the process of development and 
implementation of the financial strategy of the enterprise / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, H.S. 
Pakulina // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 4. 
Economics and management». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 86–88. 

 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., ст. гр. ПТз-50 Скрипка І. А. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 Пакуліна Г. С. 
 
В ході проведеного дослідження нами було розкрито поняття антикризового 

фінансового контролінгу як одного з найбільш прогресивних сучасних методів 
управління на підприємствах України. Був проведений детальний аналіз поняття 
контролінг, значна увага приділялася визначенню його цілей і завдань, етапів 
формування роботи відділу контролінгу та виявленню його основних функцій. 
Показано, що фінансовий контролінг, як система інформаційного забезпечення, 
спрямований на координацію всіх підсистем управління підприємством в умовах 
нестабільного економічного середовища. 

Перш ніж розглянути поняття фінансового контролінгу, застосування якого в 
умовах нестабільного економічного середовища, в якому функціонують в даний час 
більшість підприємств України, зупинимося на понятті контролінгу як такого. На нашу 
думку, під контролінгом на підприємстві можна розуміти концепцію управління, 
спрямовану на визначення стану підприємства та усунення проблем його 
функціонування. 
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Формалізувати на безпосереднє визначення контролінгу можливо, виходячи з 
його функцій, які знаходяться в залежності від цілей підприємства, і багато в чому від 
його істотних проблем [1, с. 75]. Часто повідомляють, що завдання контролінгу – це 
похідна від цілей підприємства, але місії і проблеми, що констатуються для концепції 
контролінгу, можливо розглядати цілком класичними для маркетингу. 

В цілому контролінг можна порівняти з управлінським обліком, проте ці два 
поняття, незважаючи на наявність певного взаємозв'язку, не можна повністю 
ототожнити. 

Підприємство, що містить децентралізовану структуру, є місцем для 
контролінгу. Адже управління бізнесом зажадає обізнаного вирішення множинних 
проблем, обумовлених внутрішніми і зовнішніми умовами. Проблема, яка перешкоджає 
нам здійснити рішення, полягає в нестачі сигналів неблагополуччя в компанії. Недолік 
або неповноцінність даних про нинішній стан, відсутність інформативних концепцій, 
що допомагають здійснити мотивований дозвіл. 

Контролінг – це концепція управління, націлена на встановлення майбутнього 
стану роботи функціонуючого підприємства і його вдосконалення. У великих 
підприємствах організовуються сфери контролінгу. Таким чином, при впровадженні на 
підприємстві концепції контролінгу виникає ще один користувач, тобто керуючий 
пристрій. 

Сутність роботи контролерів полягає в спробі так розпоряджатися процесами, 
щоб по можливості усунути всілякі похибки, відмінності і прорахунки як сьогодні, так і 
в перспективі. «Вийти» на безпосереднє визначення контролінгу можливо з його 
функцій, які знаходяться в залежності від цілей підприємства, і багато в чому від його 
істотних проблем.  

Як правило, всі інструменти розбиваються на належні категорії, однак деякі з 
них застосовуються в двох рівнях контролінгу. Багато вчених вважають, що 
інституціоналізація сфери контролінгу досить ефективна, доцільна лише в дуже 
великих підприємствах, а в абсолютної межі контролінг реалізуємо тільки у варіанті 
самоконтролінгу менеджерами. 

В Україні на багатьох підприємствах процес контролінгу поки ще не дуже добре 
сформований у зв'язку з браком досвідчених управлінців і фахівців. В умовах 
формування в Україні сучасної моделі економіки, підвищення конкурентної боротьби і 
темпів прогресу, ускладнення індустріального виробництва, технологій повного 
надання послуг у декілька разів зростає кількість проблем, які безпосередньо стоять 
перед вітчизняними бізнесменами. Не всі керівники вітчизняних підприємств в даний 
час навчилися міркувати ринковими категоріями, що збільшує значущість дослідження 
методів контролінгу з метою прийняття на підприємствах результативних 
адміністративних рішень, спрямованих на підвищення результативності поточної 
діяльності. 

Фінансовий контролінг являє собою систему інформаційного забезпечення та 
координації всіх підсистем управління підприємством, що передбачає використання 
методів та процедур стратегічного аналізу, планування, бюджету, управлінського 
обліку, фінансової діагностики, управлінням ризиками та внутрішнього контролю. 
Аналіз сучасної ситуації у зазначеній сфері свідчить про наявність недоліків в існуючих 
механізмах впровадження контролінгу і дуже низькому рівні його впровадження на 
вітчизняних підприємствах. У зв'язку з цим актуальною стає розробка практичних 
рекомендацій щодо впровадження антикризового фінансового контролінгу, який 
дозволив би підвищити ефективність фінансових рішень в умовах кризи. 

Для впровадження контролінгу є багато причин, але на перший план, ще до 
початку самого впровадження, повинні виноситися питання оцінки доцільності 
впровадження контролінгу та готовності підприємства до нього. Що стосується 
готовності, то необхідно її розглянути у всіх аспектах-психологічної, культурної, 
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організаційної та ресурсної. 
Момент, коли впровадження контролінгу на підприємстві стає доцільним, 

найпростіше визначити за основними економічними показниками, до яких, на нашу 
думку, відноситься валовий дохід від реалізації продукції (проведення робіт, надання 
послуг) і прибуток. Як тільки підприємство відчуває зниження темпів зростання в 
порівнянні з попереднім періодом, рекомендується почати підготовку до впровадження 
контролінгу. Але для прийняття більш обґрунтованого рішення розрахунку цих 
показників може виявитися недостатньо. Тому необхідно проводити більш змістовний 
аналіз фінансових показників діяльності підприємства. 

Важливим, на наш погляд, представляється вивчення зарубіжного досвіду 
впровадження контролінгу. Для цього фахівці збирають і систематизують інформацію 
про особливості застосування системи контролінгу на підприємствах різних країн світу. 
У цілому ряді досліджень було встановлено, що використання контролінгу залежить 
від певного переліку факторів: функцій і методів контролінгу, галузевої приналежності 
і сфери діяльності підприємства, виду контролінгу. 

Концепція антикризового фінансового контролінгу передбачає інтегроване 
поєднання двох підсистем: фінансового контролінгу і антикризового фінансового 
менеджменту. Розглянемо більш докладно ці два поняття. Фінансовий контролінг 
можна інтерпретувати як систему інформаційного забезпечення координації всіх 
підсистем управління підприємством. Ця система в цілому передбачає використання 
методів та процедур бюджетування, стратегічного планування, управлінського обліку, 
фінансової діагностики, інвестування, управління ризиками і внутрішнього контролю, 
які в сукупності орієнтовані на підвищення ефективності фінансово-економічних 
рішень і збільшення загальної вартості підприємства. В цілому концепція 
антикризового фінансового контролінгу повинна охоплювати такі складові: мета, 
завдання, об'єкти, функціональний зміст, методичні основи. 

Виходячи з основних аспектів фінансового контролінгу і антикризового 
фінансового менеджменту, антикризовий фінансовий контролінг можна визначити як 
систему підтримки фінансових рішень в докризовий і кризовий періоди, яка включає в 
себе комплекс інструментів з інформаційного забезпечення і координації 
антикризового планування, фінансової діагностики, внутрішнього контролю та 
управлінської звітності. Спектр антикризових інструментів контролінгу починається з 
системи раннього попередження фінансової кризи і закінчується плануванням 
ліквідності та потоку грошових коштів в процесі реалізації окремих модулів 
антикризової концепції. Крім цього, невід'ємним завданням контролінгу є контроль за 
реалізацією заходів, передбачених антикризовим планом. 

Метою антикризового фінансового контролінгу є консультативне, методичне й 
інституціональне забезпечення фінансово-економічних заходів, спрямованих на 
недопущення або подолання фінансової кризи на підприємстві. 

Для досягнення наміченої мети, антикризовий контролінг повинен забезпечити 
вирішення наступних завдань: розробка і підтримка дієздатності системи раннього 
попередження та реагування; моніторинг фінансового стану та оцінка ризиків дефолту; 
планування, моніторинг та контроль реалізації антикризових заходів; прогнозна оцінка 
ефективності окремих санаційних заходів антикризової концепції в цілому; оцінка 
причин можливих відхилень показників плану санації як за фінансовими показниками, 
так і за часом; оцінка ризиків фінансування та їх облік в процесі калькулювання витрат. 

Для успішного виконання зазначених завдань на підприємствах повинна бути 
розроблена ефективна концепція антикризового фінансового контролінгу. У період 
кризи фінансовий контролінг на підприємстві повинен концентруватися не тільки на 
підтримці керівництва в процесі планування, реалізації та контролю здійснення 
проектів по санації та реструктуризації підприємства, а також забезпечення координації 
та інформаційному забезпеченні поточної фінансово-господарської діяльності. Окремі 
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ланки системи антикризового фінансового контролінгу будуються, виходячи з 
функціональних потреб антикризового менеджменту на підприємстві. Таким чином, 
виходячи з природи і цілей контролінгу в цілому, а також антикризового контролінгу, 
зокрема, його об'єктом повинен бути процес прийняття фінансових рішень в умовах 
фінансової кризи. 

Література: 1.  Pakulina A.A. The mechanism of enterprise management based on the 
system of strategic controlling / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, I.S. Feklistova, H.S. Pakulina // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 4. Economics 
and management». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 72–80. 

 
КОНТРОЛІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., ст. гр. ПТ-50 Снісар З. Ю. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 Пакуліна Г. С. 
 
Контролінг є інноваційним управлінським інструментом, який забезпечує сталий 

розвиток підприємства [1, с. 112]. 
В ході проведеного дослідження нами були розглянуті умови формування 

сучасної системи контролінгу, надано цілісне уявлення про сутність цього 
інноваційного управлінського інструменту, а також виявлена специфіка його 
застосування та розвитку в суспільстві знань на базі інформаційних технологій та 
системної комп'ютеризації. 

Розвиток світової економіки, збільшення темпів науково-технічного прогресу, 
посилення конкуренції і посилення вимог ринку поставили перед суспільством 
необхідність вирішення завдання побудови економіки інновацій, орієнтованої на 
постійні нововведення, новітні технології. У таких умовах зросла роль менеджменту 
інновацій, а його з'єднання з можливостями інформаційних технологій зумовило 
формування сучасної системи контролінгу. 

Склалися наступні умови для впровадження контролінгу: 
– посилилася увага керівництва підприємств до питань стратегічного 

планування та управління, до постійного впровадження інновацій; 
– існує потреба в безперервному відстеженні змін, що відбуваються як у 

зовнішньому, так і внутрішньому середовищі; 
– з'явилася необхідність у науково-обґрунтованій системі дій, яка зможе 

забезпечити виживаність підприємства та подолання кризових ситуацій. 
Служби контролінгу українських і зарубіжних компаній створюються як 

інноваційні системи замість застарілих. Практика застосування контролінгу свідчить 
про те, що без його інструментарію в даний період розвитку економіки неможливо 
витримувати конкуренцію з тими підприємствами, які його успішно застосовують. 
Служби контролінгу забезпечують системний збір, обробку і аналіз інформації по всіх 
підрозділах підприємства, визначають її відповідність прийнятій стратегії розвитку, 
готують конструктивні пропозиції для керівництва щодо ефективного вирішення 
проблем, які виникли у встановлені планами терміни. 

На підприємствах України існують окремі елементи контролінгу, такі як 
інформація, контроль, управлінський облік, які часто не поєднані в цілісну систему 
контролінгу. Це пов'язано з відсутністю в країні єдиної і чітко сформульованої 
концепції формування і розвитку контролінгу, недоліком фахівців в даній області, 
недоліком інформації і пропаганди контролінгу та недооцінкою його ефективності 
багатьма керівниками підприємств. 

Застосування сучасного інструментарію інформаційної підтримки бізнесу, 
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включаючи модельні, статистичні та економетричні методи, інформаційні технології, 
що забезпечують прийняття оптимальних управлінських рішень, які підвищують 
ефективність практичного використання механізму контролінгу. 

Умови невизначеності, в які часто потрапляють підприємства, пов'язані з 
недостатньою або неповною інформацією для розробки та прийняття ефективного 
управлінського рішення і нормального оперативного управління. Тому необхідно 
створити інформаційну базу або спеціальний інструмент управління, який дозволить 
своєчасно виявити несприятливі ситуації всередині підприємства, а також причини, що 
викликали цю ситуацію, забезпечувати інформацією керівника, поставити перед ним 
цілі. Як наслідок з'явиться можливість прогнозувати зміну стану справ на підприємстві. 
Одним з таких інструментів є контролінг. 

Контролінг є основним постачальником інформації для управління 
підприємством. Він, знаходячись на перетині обліку, аналізу, інформаційного 
забезпечення, контролю і координації, орієнтує зусилля підприємства в напрямку 
досягнення поставлених цілей, пов'язуючи воєдино всі функції управління, інтегруючи 
і координуючи їх. У той же час контролінг не підміняє собою управління 
підприємством, а лише переводить його на якісно новий рівень, будучи своєрідним 
механізмом саморегулювання. 

Контролінг забезпечує системне управління підприємствами на довгостроковій 
основі, включаючи координацію управлінської діяльності з досягнення цілей в рамках 
комплексної інформаційної системи та єдиного інформаційного простору для 
підтримки управлінських рішень. 

Контролінг в сучасних умовах являє собою механізм інформаційного та 
аналітичного забезпечення інноваційного менеджменту необхідними системними 
відомостями в будь-яких просторових масштабах. 

В умовах інформаційних технологій контролінг може виступати в якості 
принципово нового інструменту інноваційного менеджменту. Незважаючи на те, що 
механізм дії контролінгу, особливості його функціонування повністю не вивчені і не 
розкриті, не закріпилася чітка термінологічна визначеність, можна сказати, що 
контролінг – це один з найбільш ефективних управлінських інструментів сучасної 
економіки, що забезпечує стійкий розвиток соціально-економічних систем. 

Література: 1.  Pakulina A.A. Controlling as a system of enterprise activity 
management / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, I.S. Feklistova, H.S. Pakulina // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 12. Economics and 
management» (5 січня 2019 р., м. Львів, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – 
С. 110–114. 

 
ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 

 
Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., ст. гр. ЕП-50 Андріянова О. А. 
 Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 Пакуліна Г. С. 
 
Контролінг передбачає безперервний моніторинг діяльності підприємства. 

Спочатку контролінг використовувався для вирішення поточних завдань обліку і був 
прерогативою головного бухгалтера. Потім цю систему почали застосовувати для 
контролю за оптимальним використанням фінансових можливостей підприємства. 
Зараз контролінг розширив свої можливості настільки, що служить системою 
управління досягнення кінцевих цілей підприємства, в тому числі і малого бізнесу. 

Завдання контролінгу – орієнтувати процес управління підприємства малого 
бізнесу на досягнення всіх поставлених цілей. Як правило, цілі підприємства малого 
бізнесу утворюють послідовний ряд, при якому найбільш масштабна задача 
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розбивається на безліч дрібних: місія малого бізнесу; стратегічні цілі; тактичні цілі; 
конкретні завдання для реалізації. 

Система контролінгу малого бізнесу вирішує стратегічні і тактичні завдання. 
Тому контролінг малого бізнесу як цілісна система складається з двох важливих 
частин: стратегічний контролінг і оперативний контролінг. Кожен з цих видів 
контролінгу має свої цілі, а також методи, засоби та інструменти для їх досягнення. 

Так як контролінг є за своєю суттю управлінням управління, то всі підлеглі йому 
елементи такого управління, а саме: виробничий облік, фінансовий облік, маркетинг, 
менеджмент тощо, надають свої специфічні інструменти досягнення економічних цілей 
у його розпорядження [1, с. 120]. Стратегічний контролінг повинен забезпечити 
виживання підприємства малого бізнесу, відстеження намічених цілей розвитку і 
досягнення довгострокової стійкої переваги перед конкурентами. Основними 
напрямками аналізу стратегічного контролінгу малого бізнесу є: аналіз зовнішнього і 
внутрішнього середовища; аналіз конкуренції; аналіз ключових факторів успіху; аналіз 
стратегічних планів і підконтрольних показників діяльності; аналіз факторів, що 
утворюють витрати. 

На підставі проведеного аналізу формується портфель стратегій підприємства 
малого бізнесу, з якого його керівництво має зробити свій вибір подальшого розвитку 
підприємства. Стратегічний контролінг орієнтований на довгострокові перспективи. 

Об'єктами контролю, а, отже, і контрольованими величинами є такі показники, 
як цілі, стратегії, сильні і слабкі сторони підприємства малого бізнесу, шанси і ризики в 
його бізнесі. 

В даний час стратегічний контролінг активно використовує наступні 
інструменти стратегічного управління. 

1. «Власне виробництво-поставки з боку». Це об'ємна задача з розрахунку того, 
як краще вчинити: закуповувати комплектуючі на стороні або налагодити їх власне 
виробництво. Треба врахувати виробничі витрати, використання потужностей, 
складські витрати, якість виготовлення, логістику, економію часу, екологічні фактори і 
багато іншого. 

2. Аналіз конкуренції. Це постійне зіставлення різних характеристик 
підприємства малого бізнесу з аналогічними показниками конкурентів. Таке 
зіставлення дозволяє виявити як слабкі місця, так і переваги малого бізнесу. Одним із 
способів проведення такого аналізу є анонімне анкетування керівників. Як вважають 
багато фахівців, цей метод – один з найважливіших методів виживання в конкурентній 
боротьбі. 

3. Логістика. Це навіть не метод, а скоріше ціла наука раціоналізації 
переміщення сировини, матеріалів, товарів та інших товарно-матеріальних цінностей 
відповідно до принципу «точно в строк». Підприємства, що використовують логістику, 
в стані значно знизити свої витрати на перевезення і зберігання товарно-матеріальних 
цінностей. Тому хороші фахівці-логістики цінуються на вагу золота. 

4. «Портфельний аналіз». В основі такого аналізу лежать концепції ефекту 
кривої досвіду і життєвого циклу продукту. Підприємство підрозділяє вироблені ним 
продукти за чотирма стратегічними сегментами бізнесу, залежно від фактичного стану і 
перспектив розвитку товарів: «новий» товар, «товар, що розвивається», товар «на 
зльоті» і товар «вмираючий». Згідно з проведеним аналізом підприємці планують 
скорочення випуску товару, згортання проекту, або навпаки – розширення його 
фінансування, а також перемикання потужностей на випуск більш перспективного 
виробу. 

5. Аналіз потенціалу. Метод нагадує аналіз конкуренції, але порівняння 
характеристик підприємства малого бізнесу відбувається тільки з ринковим лідером. На 
його тлі особливо різко висвічуються недоліки, які менеджери повинні усунути, якщо, 
звичайно, вони сподіваються на довгострокове існування підприємства. 
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6. «Стратегічні розриви». Аналіз виконання довгострокової стратегії 
підприємства передбачає зіставлення запланованих і реальних показників як якісних, 
так і кількісних. Це здійснюється на основі аналізу внутрішнього і зовнішнього 
середовища підприємства малого бізнесу, а також аналізу його конкурентів. 

7. Розробка «сценаріїв». Використовуючи цей метод (реакції на можливі зміни), 
підприємство здійснює планування своєї діяльності для невизначеного розвитку подій. 
Тому сценарій розробляється як мінімум в трьох варіантах: найкращий хід подій, 
найгірший і середній (найбільш реальний). Менеджери підприємства розробляють 
алгоритм дій для будь-якого з варіантів з метою збереження життєздатності 
підприємства малого бізнесу. 

Інструменти стратегічного контролінгу доцільно використовувати менеджерам 
великих підприємств, які приходять на ринок «всерйоз і надовго». Представники 
малого бізнесу скористатися інструментами стратегічного контролінгу не зможуть в 
силу недостатньої матеріальної бази для цього, а також в силу того, що при настанні 
несприятливих умов для бізнесу їм набагато простіше закрити своє мале підприємство, 
ніж боротися за його існування у віддаленій перспективі. 

Підприємства малого бізнесу можуть активно використовувати інструменти 
оперативного контролінгу. Головною метою цього виду контролінгу є створення такої 
системи управління, яка ефективно допомагає досягати поточні цілі підприємства 
малого бізнесу, а також оптимізує співвідношення «витрати – прибуток». 

Оперативний контролінг, орієнтований на короткострокові цілі, і контролює такі 
основні економічні показники підприємства, як рентабельність, ліквідність, 
продуктивність і прибуток, що найбільш зрозуміло в сфері малого бізнесу, де не 
обов'язково розбиратися в питаннях стратегічного управління. Завдання, в основному, 
включають в себе вартісний облік, оперативне планування і бюджетування, аналіз 
стандартів продуктивності та відносин, формування звітів, порівняння результатів з 
цілями, параметричний аналіз, формування нестандартних звітів. 

Відповідно і арсенал основних методів і інструментів оперативного контролера 
досить сильно відрізняється від стратегічного. 

Література: 1.  Pakulina A.A. The expediency of the organization of controlling 
systems in enterprises / A.A. Pakulina, S.L. Pakulin, I.S. Feklistova, H.S. Pakulina // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 9. Economics 
and management» (8 грудня 2018 р., м. Чернигів, Україна). – Вінниця: ТОВ «Нілан-
ЛТД», 2018. – С. 118–122. 
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Контролінг – це підсистема управління, що поєднує в собі елементи функцій 
контролю, планування, обліку та аналізу. Залежно від суб’єкта контролю, за наявності 
достатніх службових повноважень контролера до вищевказаного переліку може 
додаватися функція розпорядництва [1]. 

Завданням контролінгу є забезпечення розвитку підприємства у довгостроковій 
перспективі. Причинами для запровадження підсистеми контролінгу в практику 
діяльності вітчизняних підприємств є: зростання нестабільності зовнішнього 
середовища; ускладнення системи управління підприємством, що вимагає механізмів 
координації всередині системи; необхідність побудови системи інформаційного 
забезпечення управління [1]. 

 Контролінг базується на:  
 1) системі нормування витрат;  
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 2) визначенні залежності між обсягами реалізованої продукції, витратами та 
прибутком;  

 3) кількості витраченого часу на виробництво продукції, експлуатацію машин 
тощо [2]. 

 Як наука, контролінг пов’язаний з управлінням та регулюванням господарської 
і фінансової діяльності підприємства. 

Одним з ефективних методів контролінгу є CVP-аналіз (Cost-Volume-Profit; 
витрати-обсяг-прибуток). Він допомагає керівникам підприємств виявити оптимальні 
пропорції між змінними і постійними витратами, ціною і обсягом реалізації, 
мінімізувати підприємницький ризик. Бухгалтери, аудитори, експерти та консультанти, 
використовуючи даний метод, можуть дати більш глибоку оцінку фінансових 
результатів і точніше обґрунтувати рекомендації для вибору стратегії розвитку 
організації [5]. 

Ключовими елементами CVP-аналізу виступають маржинальний дохід, поріг 
рентабельності (точка беззбитковості), виробничий леверидж і маржинальний запас 
міцності [4]. 

Маржинальним доходом вважається різниця між виручкою підприємства від 
продажу продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Поріг рентабельності (точка 
беззбитковості) – це показник, що характеризує обсяг реалізації продукції, при якому 
виручка підприємства від продажу продукції (робіт, послуг) дорівнює всім його 
сукупним витратам, тобто це той обсяг продажів, при якому підприємство не має ні 
прибутку, ні збитку. Виробничий леверидж – це механізм управління прибутком 
підприємства в залежності від зміни обсягу реалізації продукції (робіт, послуг). 
Маржинальний запас міцності – це процентне відхилення фактичної виручки від 
продажу продукції (робіт, послуг) від граничного виторгу (порога рентабельності) [4]. 

Складовою CVP-аналізу є аналіз чутливості. Аналіз чутливості полягає у 
визначенні зміни фінансових результатів у разі, якщо зміниться один або декілька 
факторів, що впливають на обсяги реалізації чи витрат. У процесі аналізу 
досліджується зміна прибутку та положення точки беззбитковості у разі зміни 
параметрів першопочаткових припущень, наприклад: 

- як зміниться прибуток у разі зміни структури асортименту? 
- як зміниться точка беззбитковості у разі збільшення постійних затрат або 

зменшення змінних? 
Спільний аналіз вказаних показників (cost – volume – profit analyses / CVP 

analyses), будучи головним моментом при прийнятті багатьох управлінських рішень 
служить для досвідченого менеджера засобом розкриття потенційного прибутку, якого 
може досягнути його фірма або компанія [5]. 

Методика спільного аналізу витрат, обсягу діяльності і прибутку базується на 
обліку характеру поведінки витрат і направлена на вивчення впливу на прибуток таких 
чинників, як продажна ціна продукції (ціна реалізації), обсяг її виробництва і реалізації, 
змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції, постійні витрати і асортимент 
продажу. Для його проведення як правило використовуються дані сегментованих звітів 
про результати господарської діяльності, складених на основі концепції маржинального 
підходу [5]. 

Інструментом аналізу чутливості є маржа безпеки – позитивна різниця між 
фактичною виручкою та виручкою в точці беззбитковості. Маржа безпеки показує на 
скільки можна скоротити обсяги реалізації не зазнаючи збитків. 

Таким чином, контролінг є дієвим інструментом управління витратами в 
загальній системі управління підприємством. Він дозволяє порівнювати поточний 
рівень витрат із попереднім, фактичний рівень витрат із цільовим, виявляти області для 
поліпшення фінансування. Одним з найдієвіших методів контролінгу є CVP-аналіз, за 
допомогою якого можна прогнозувати прибуток та витрати підприємства. 
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Література: 1. Попович Л. В. Контролінг в управлінні витратами / Л. В. Попович 
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Существовавший до настоящего времени механизм правового регулирования 
инновационной деятельности оказался не готов выдержать обвал негативных процессов 
переходного периода и сохранить должный уровень защиты естественных прав 
человека, обеспечить устойчивое функционирование всех правовых институтов. В 
связи с этим теоретическая разработка концепции эффективного механизма и реальное 
ее воплощение в практической деятельности составляет одну из первоочередных задач. 
От ее решения зависит ответ на многие правовые вопросы, в частности, связанные с 
ростом правосознания, правовой культуры, соблюдения режима законности, с поиском 
оптимальных источников права и совершенствованием его содержания. 

В советский период развития законодательства о нововведениях отношения по 
внедрению не обрели четких законодательных форм, и эта недоработка в нормативном 
регулировании таких отношений долгое время продолжала оставаться одной из 
законодательных проблем. В немалой степени этому способствовала специфическая 
инновационная терминология, которая активно начала  «вкрапляться»  в  язык  
отечественной юриспруденции в начале 80-х гг., без каких-либо оговорок о ее 
соотношении с устоявшимися в употреблении терминами «новшество», «разработка», 
«новая техника», «техническое усовершенствование», «внедрение», «внедренческая 
деятельность». Усилившееся же взаимодействие с международным сообществом 
повлияло на то, что описание научной и производственной сферы постепенно обрело 
«западный оттенок», вытеснив практически всю «внедренческую» терминологию. В 
итоге возникла ситуация, при которой регулирующий потенциал законодательства в 
области научно-технического прогресса ушел полностью на второй план, уступив 
место нормам организационного характера.  

Этим обусловлено столь многоуровневое законодательство в данной сфере:  
 документы программного характера (указы, концепции, программы, 

соглашения и др.), которые зачастую носят расплывчатый характер, выступая, по сути, 
в роли «транспорта» для продвижения политических программ и деклараций по 
вопросам инновационной деятельности; 

 национальные законы, в которые «вкраплена» инновационная терминология;  
 постановления и распоряжения, регламентирующие функции органов 

исполнительной власти в части инновационной деятельности; 
 документы, предусматривающие порядок формирования инфраструктуры, 

виды, льготы и иные механизмы поддержки инноваций; 
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 инструкции о порядке предоставления статистической отчетности и т.п.;  
 региональное инновационное законодательство.  
Давая общую характеристику законодательству в сфере инноваций, можно 

сделать вывод о том, что ведущаяся законодательная деятельность по вопросам 
инноваций характеризуется как бессистемная. Отсутствие научно обоснованных 
практических рекомендаций для исполнительной и законодательной власти дает тот 
эффект, который сегодня отчетливо виден: инновационное законодательство в Украине 
развивается не только медленно и непоследовательно, но и без четкой концепции, вне 
определения методов правового регулирования, предмета регулирования и круга 
регулируемых отношений. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1. Инновационное законодательство в Украине развивается не только медленно 

и непоследовательно, но и без четкой концепции, вне определения методов правового 
регулирования, предмета регулирования и круга регулируемых отношений.  

2. При выборе правовой модели инновационной деятельности надлежит 
исходить из того, что не может быть отдельного (самостоятельного) правового 
механизма, сконструированного для решения частных задач инновационной 
деятельности как одного из видов экономической деятельности в нашей стране. 

Література: 1. Романчик Т. В. Деякі аспекти економічної безпеки промислових 
підприємств / Т. В. Романчик // Тези доп. 24-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 
"Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–
2016), 18-20 травня 2016 р. / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 283. 2. 
Кобєлєва Т.О. Розробка рекомендацій по формуванню інтегрального показника 
комплаєнс-безпеки промислового підприємства // Вісник Національного технічного 
університету "ХПІ" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 
48 (1324). – С. 46-52. 3. Марчук Л.С. Методики розрахунку інтелектуального 
потенціалу підприємства // Вісник Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут " (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ 
"ХПІ", 2018. – № 20 (1296). – С. 95-101.  4. Перерва П.Г., Кравчук А.В. Ефективність як 
економічна категорія // Вісник Національного технічного університету "Харківський 
політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 
№ 15 (1291). – С. 137-143.  5. Кобєлєва Т.О. Організаційна структура комплаєнс на 
промисловому підприємстві // Вісник Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ 
"ХПІ", 2018. – № 47 (1323). – С. 121-127.   6. Перерва П.Г. Економіко-організаційні 
засади інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства // Вісник Національного 
технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. 
наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С.51-55.  7. Перерва П.Г., 
Косенко А.В., Маслак М.В., Матросова В.О., Долина І.В. Розвиток організаційно-
економічного механізму управління розвитком індустрії туризму та гостинності // 
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 48 (1324). – С. 121-127.  8. Перерва П.Г.;Косенко О.П., 
Ткачова Н.П.; Ткачов М.М. Формування конкурентного, інтелектуального і маркетингового 
потенціалу інноваційного підприємництва // Вісник Національного технічного 
університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 20 (1296). – С. 36-40.  9. Pererva P.G., Kobiеlieva T.O. The 
formation of anti-crisis program of the industrial enterprise based on innovative monitoring // 
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки). : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 48 (1220). – С.41-44.  10.  Перерва П.Г., Кобєлєва Т.О. 
Управління маркетингом інноваційної продукції на засадах життєвого циклу товару // 
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки). : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 28 (1200). – С. 26-30.  11. Перерва П.Г., Кобєлєва Т.О. 

208 

http://repository.kpi.kharkov.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&value_lang=uk
http://repository.kpi.kharkov.ua/browse?type=author&value=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&value_lang=uk
http://repository.kpi.kharkov.ua/browse?type=author&value=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&value_lang=uk
http://repository.kpi.kharkov.ua/browse?type=author&value=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&value_lang=uk
http://repository.kpi.kharkov.ua/browse?type=author&value=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&value_lang=uk


Якість інноваційної продукції як складова маркетингової політики та 
конкурентоспроможності підприємства // Вісник Національного технічного університету 
"ХПІ" (економічні науки). : зб. наук. пр. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 28 (1200). – 
С. 70-74.  12. Перерва П.Г., Косенко А.В., Маслак М.В., Матросова В.О., Долина І.В. 
Формування управлінської, маркетингової та інноваційної політика на підприємствах 
туристичної індустрії // Вісник Національного технічного університету "Харківський 
політехнічний інститут" (економічні науки): зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 
№ 47 (1323). – С. 114-120.  13. Перерва П.Г., Марчук Л.С. Інтелектуальний потенціал як 
економічна категорія // Вісник Національного технічного університету "Харківський 
політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 
№ 15 (1291). – C. 53-63.  14. Перерва П.Г. Інформаційна діяльність підприємства: 
управлінська, цінова та маркетингова складові // Вісник Національного технічного 
університету “ХПІ” (економічні науки) : зб. наук. пр.  – Х.: НТУ „ХПІ”. - 2018. - 
№ 37(1313).- С.  27-32 .  15. Романчик Т.В. Аналіз стану інноваційної активності 
економіки України [Текст] / Т.В. Романчик // Бізнес-інформ. – 2014. – №5. – С. 111-115/  
16. Перерва П.Г., Косенко А.В., Кобєлєва, Т.О., Маслак М.В. Системний підхід до 
дослідження цінових, маркетингових, інвестиційних та інноваційних характеристик 
трансферу технологій промислової продукції // Вісник Національного технічного 
університету "ХПІ" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 
19 (1295). – С. 121-126. 

 
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

                                                                    Канд. екон. наук, доц. Пилипенко О.С. 
                                          ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет“ 

 
За сучасних умов процесу глобалізації світової економіки технологічний прогрес 

і розвиток науки став основою зростання рівня життя людей. Актуальною проблемою є 
саме можливість розроблення та втілення комплексної системи заходів, яка б 
забезпечила режим максимального сприяння розвитку інноваційного середовища 
України з метою створення власної конкурентоспроможної економіки. 

Адаптація України до вимог європейської спільноти сприяє формуванню нових 
підходів до розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки. Інноваційний 
розвиток економіки комплексно об’єднує виробництво, науку, освіту, управління, 
фінанси, культуру та інші складові суспільного життя. Невід’ємною складовою 
стратегії інноваційного розвитку економіки є інноваційна політика, що насамперед 
ґрунтується на створенні сприятливого інвестиційного клімату, а також формуванні 
дієвих структур для її реалізації і налагодження ефективного механізму взаємодії між 
ними, тобто формуванні сприятливих умов для функціонування суб’єктів інноваційної 
діяльності та розвитку підприємництва у інноваційній сфері. 

Ефективніша діяльність кожного конкретного підприємства в умовах подальшої 
глобалізації економічних процесів залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх 
факторів, які, своєю чергою, пов’язані із потребою неперервного впровадження на 
підприємстві останніх, найефективніших на сьогодні, наукових досягнень. Саме 
розвинена інноваційна інфраструктура є тим середовищем, яке дає змогу підприємству 
у максимально стислі терміни здійснювати системний пошук та розроблення 
інноваційних технологій. 

Інноваційну інфраструктуру утворюють сукупність підприємств, організацій, 
установ, їхніх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із 
забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, наукові, виробничі, консалтингові, 
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маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні, з питань трансферу 
технологій тощо). 

Важливість начальних продуктивних зрушень в процесі розвитку інноваційної 
інфраструктури полягає в тому, що сучасне матеріальне виробництво набуває розвитку 
в принципово нових умовах, серед яких: 

- наростаюче вичерпування природних ресурсів, і особливо тих, що не 
поновлюються; 

- витіснення шкідливих, небезпечних для екології, виробництв, із територій 
розвинених країн, на території країн, що розвиваються; 

- екологічна катастрофа, що насувається; 
- демографічний дисбаланс; 
- зростаюча нерівномірність і розрив в економічному, індустріальному, 

інформаційному розвитку різних країн світу; 
- прискорений розвиток високих наукових технологій та інформаційних 

процесів відбувається лише в декількох розвинених країнах світу. 
Подібні кардинальні зміни дають змогу стверджувати про становлення в 

світі нового суспільного устрою, ядром та рушійною силою якого є інформаційні 
технології. Тоді як у ринково розвинених країнах від 80 до 95% приросту валового 
внутрішнього продукту формується за рахунок патентів, ноу-хау, використання 
найсучасніших технологій, Україна поки що значно відстає за масштабом використання 
результатів інтелектуальних досягнень у національній економіці. В Україні 
використовується лише незначна частка науково-технічного потенціалу, наслідком 
чого є науково-технічне відставання України, “відплив” за кордон інтелектуального 
потенціалу, втрата значних валютних коштів. 

Для того, щоб у межах національної економіки міг бути якомога ефективніше 
відбудований ланцюжок “генерування ідеї-розроблення інноваційного продукту-
постачання-виробництво-збут покупцеві“, інноваційний процес повинен забезпечити: 

- інтерес інвесторів до фінансування певної програми продукування інновацій; 
- сприйнятливість підприємств та організацій до інновацій; 
- прихід інвесторів у дійсно конкурентоспроможний інноваційний проект. 
Однією із ключових передумов, покликаних вирішити це питання, є 

створення інноваційної інфраструктури, яка дає змогу, з одного боку, сформувати 
потребу у нововведенні, а з іншого – забезпечити відповідний рівень пропозиції цих 
нововведень. 

Інноваційна інфраструктура покликана вирішувати наступні актуальні завдання: 
- прискорення соціально-економічного розвитку господарчої структури 

певного регіону; 
- активне застосування у виробництві вітчизняних та зарубіжних науково-

технологічних розробок і винаходів з подальшим використанням в економіці власної 
країни та на зовнішньоекономічному ринку; 

- розвиток експортної бази і збільшення валютних надходжень у результаті 
інтенсивнішої інтеграції економіки країни в систему міжнародної торгівлі; 

- наповнення внутрішнього ринку конкурентоспроможними товарами та 
послугами виробничого і споживчого призначення; 

- дослідження нових форм господарювання з пристосуванням до сучасних умов 
світового ринку. 

Таким чином, ефективність провадження практично спрямованої 
інноваційної діяльності багато в чому визначається інноваційною інфраструктурою. 
Тому інноваційна інфраструктура є базовою складовою інноваційної економіки, 
інноваційного потенціалу суспільства, фундаментом інноваційного процесу. 

Література: 1. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. 
– Харків: Перспективи. – 2006. – 272 с.  2. Інноваційний розвиток економіки: модель, 
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МЕНЕДЖМЕНТ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ НА ОСНОВІ  
ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ 

 
Попова Д.В. 

Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка 
 
Найважливіші напрям діяльності суб'єктів господарювання на міжна-родних 

ринках і конкретні завдання, які потребують вирішення, визначаються менеджерами-
керівниками на основі обраної цілі – пріоритету діяльності та стратегії в іноземній 
країні. Ціль -  це конкретний кінцевий стан або бажаний результат, якого прагне 
досягти менеджер-керівник з групою людей, працюючи разом. Цілі можуть бути 
різноманітними, наприклад, займатися бізнесом з меншими витратами, отримати 
максимально можливий прибуток, збільшити частку на цільовому ринку тощо. 

Успіху на міжнародних ринках будь-який вітчизняний суб'єкт господа-рювання 
досягає в тому випадку, коли його працівники є єдиний колектив, в якому зусилля 
кожної людини спрямовані до загальної цілі. Кожен працівник тут вирішує свою, 
специфічну задачу, а все разом прагнуть до загального результату. Організація 
менеджменту на основі поставлених цілей вимагає чималих зусиль і комплексного 
використання інструментів маркетингу і логістики. 

Більшість менеджерів суб'єктів господарювання, відносяться саме до тих, хто 
свідомо обмежує себе рамками тієї чи іншої спеціалізованої роботи. На самому ж ділі 
кількість таких менеджерів необхідно звести до мінімуму і, навпаки, універсальних, 
«загальних» менеджерів, керуючих суб'єктом господарювання в цілому і безпосередньо 
відповідають за економічну ефективність його діяльності та результати, має бути 
якомога більше».  

Щоб успішно досягати поставленої цілі, менеджери-керівники повинні чітко 
знати найзагальніші правила її вибору і значення в бізнесі. При систем-ному підході до 
вибору цілі її структура в деталях формується шляхом побу-дови «дерева цілі». Для 
управління по цілях на міжнародних ринках менед-жери суб'єктів господарювання всіх 
рівнів спочатку повинні їх сформулюва-ти, обгрунтувати і обговорити з персоналом. У 
90 випадках з 100 в Україні цього не робиться і в цьому основна причина кризи в 
економіці. 

В умовах глобалізації, розвитку ринкових відносин і зростання конку-ренції, 
щоб зберегти і помножити замовлення на вітчизняні товари і послуги на цільових 
міжнародних ринкках, необхідно, перш за все, виділяти вироб-ничу стратегічну ціль, 
наприклад, максимально задовольнити потреби (замо-влення, попит) за обсягами 
товарів, робіт і послуг та інтереси споживачів. 

Встановлення цілей – складний і трудомісткий процес, в якому поєднуються 
знання і досвід осіб, відповідальних за їх формулювання, а також облік об'єктивних 
чинників, що відбивають ситуацію в середовищі, стан виробничого потенціалу суб'єкта 
господарювання та вплив інших об'єктивних факторів. 

Завдання менеджера-керівника усунути протиріччя і чітко сформулю-вати 
стратегічну ціль з урахуванням максимуму економічної самостійності колективу в 
поєднанні з високою зацікавленістю і повною матеріальною відповідальністю за 
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результати. Менеджер-керівник зобов'язаний не упускати вигоду, а нарощувати доходи 
в умовах спаду обсягу випуску продукції і зростаючої конкуренції. 

Сьогодні вітчизняні менеджери прагнуть до професійної майстерності при 
виконанні функціональної та спеціалізованої роботі, а це скриває в собі певну 
небезпеку тому, що функціональна робота перетворюється на самоціль. Ця небезпека в 
Україні за роки самостійності набрала чинності. Кількість фахівців з вищою освітою, 
які працюють на суб'єктах господарювання щорічно різко зростає. Все більше у 
молодих фахівців проявляється тенденція до перетворення майстерності, або 
спеціалізації, в самоціль. Однак нова інформаційна ера ХХ1 століття і технології ноу-
хау вимагають «більш тісної координації між фахівцями. І це, безсумнівно, вимагає, 
щоб «функціональні фахівці, навіть на нижчих рівнях менеджменту, бачили бізнес як 
єдине ціле і розуміли, що він вимагає від них. Нова ера господарювання вимагає «не 
тільки прагнення до професійного інтелектуалізації кожного менеджера, но і орієнтації 
їх на всіх рівнях управлення в загальному напряму». Таких спеціалістов в країні вкрай 
недостатньо і тому керівниками галузей та великих суб’єктів господарювання 
призначаются квотові не професіонали, а також іноземці. В результате в Україні панує 
системна криза в економіці і политиці. 

Література: 1. Аксенов И. М. /Маркетинго-логистический менеджмент – 
Учебное пособие – изд. Москва – МИД Основание (електрон. вариант) – 2018. – 289с. 2. 
Грэхем Р. Даулинг Наука и искусство маркетига /Профессиональгый взгляд на 
маркетинг //Санкт-Петербург — Вектор.— 2006. — 392с  3. Роберт Кийосаки, Флеминг 
ДЖ., К Кийосаки /Бизнес XXI века – Минск – 2013 – 191с  4. Практика менеджмента 
/Питер Ф. Друкер – Издательский дом «Вильямс» – 2009 – 397с   5. Петер Друкер 
/Эффективное управление предприятием //Издательский дом «Вильямс», 2008 – 224с  
6. Лайнер Дж., Хосеус М. /Корпоративная культура Тоуotа: Уроки для других 
компаний. — М.: Альпина Паблишер, 2017 – 334с.  
 

РОЗМІЩЕННЯ АКТИВІВ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 

 

Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В., ас. Божидай І.І. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Європейський вектор розвитку України відкриває нові горизонти для 

вітчизняних виробників, але разом з тим значно підвищується рівень конкуренції. У 
підприємств АПК виникає необхідність стрімкої адаптації свого управління за 
допомогою всіх досяжних методів і засобів для того, щоб втримати високу планку 
конкурентного рівня виробників сільськогосподарської продукції ЄС. Саме тому 
визначення провідних підприємств АПК є важливим завданням, що дозволить 
проаналізувати дієві конкурентні стратегії, ключові фактори успіху та їх показники. 

Аналіз активів підприємств АПК засвідчив їх нерівномірнерозміщенняпо 
областям України, з найбільшою щільністю у Харківській та Київській областях (табл. 
1). 

Географія активів компаній не рівномірна: земельні ділянки, заводи, фабрики, 
елеватори, термінали та офісні будівлі розташовані залежно від їх специфіки 
діяльності, природніх та кліматичних умов, управлінських стратегій підприємств. 
Найвища концентрація спостерігається в центральному регіоні країни.  

Графічно відображено розташування активів підприємств АПК на карті України 
(рис. 1).  

Найбільшими за територіальним розгалуженням є: агрохолдинг Ukrlandfarming 
та Державна продовольчо-зернова корпорація України, що охоплюють 22 та 20 
областей відповідно. 
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Таблиця 1 – Інтенсивність розміщення активів агропромислових підприємств по 
областям України 

Області Кількість підприємств 
в області, од. 

Відносне 
значення, % 

Закарпатська, АР Крим, Чернівецька, 
Запорізька, Одеська, Луганська, Херсонська 

1 – 4 до 10% 

Донецька, Рівненська, Волинська, Івано-
Франківська, Миколаївська 

5 – 9 
від 10% до 

20% 
Дніпропетровська, Львівська, Кропивницька, 
Тернопільська, Вінницька, Житомирська, 
Сумська, Черкаська, Чернігівська, 
Полтавська, Хмельницька 

10 – 13 
від 20% до 

30% 

Харківська, Київська понад 13 понад 30% 
Джерело: консолідована річна звітність підприємств та їх офіційні інтернет-

джерела 
 
Але, залежність між розмірами активів підприємств та їх ефективністю 

діяльності не відзначена, тому раціональність широкого географічного охоплення 
великими агрокомпаніями потребує обґрунтовування та вагомих підстав. В цьому 
аспекті, відмічено, що підприємства, які характеризуються ґрунтовним та комплексним 
підходом до дослідження конкурентного середовища, показують більш стійкі 
показники своєї діяльності. 
 

Рисунок 1 – Карта розміщення активів підприємств АПК в Україні 
Побудовано автором 

 
Саме тому необхідне визначення найбільш ефективних підприємств АПК, щоб 

провести детальний аналіз їх конкурентних стратегії, виокремити ключові фактори 
успіху та сформувати, на основі отриманих даних, напрямки подальшого розвитку і 
шляхи підвищення ефективності діяльності агропромислових підприємств. 
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ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В., ст. гр. ЕП-31 Шип К. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Дюжова Т.О. 
 

Сьогодні проблема сталого розвитку є однією із найактуальніших і невідкладних 
у світі, спричинена ускладненням взаємозв’язків між людиною та навколишнім 
природним середовищем. 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. Стосовно нерівності ООН визначила дві цілі: 5 – 
«Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та 
дівчаток» та 10 – «Скорочення нерівності всередині країн і між ними». 

Як бачимо гендерна рівність є важливою складовою сталого розвитку. Найбільш 
гострими серед проблем забезпечення можливостей для саморозвитку й самореалізації 
жінок в Україні є такі [2,3]: 

 - обмежений доступ до влади і власності (зокрема, землі, кредитів); наразі немає 
жодної жінки серед глав обласних адміністрацій; рівень жіночого представництва на 
найвищих державних посадах залишається низьким;  

- поширюється безробіття серед жінок;  
- жінка обмежена у сферах зайнятості – велика кількість жінок працює неповний 

робочий день, або за тимчасовими контрактами, що збільшує розрив у доходах жінок і 
чоловіків, звужує економічні можливості жінок і веде до їхнього збіднення; при цьому 
серед працівників з вищою освітою жінки складають 56%, їхнє службове та професійне 
просування обмежене;  

- зростання жіночих захворювань;  
- жінка працює на 4 – 6 годин більше, ніж чоловік,  
- праця у домашньому господарстві не враховується як продуктивна;  
- супутником жіночої нерівності є злидні та бідність; багатодітна сім’я в Україні 

ототожнюється з бідністю і навіть злиденністю;  
- найбільш яскравим проявом наявної дискримінації жінки на ринку праці є 

співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків. Це співвідношення складає 72,5% 
заробітної плати жінок від заробітку чоловіків. В результаті пенсійної реформи жінка 
через 20 – 40 років отримуватиме пенсію, що дорівнюватиме лише 40 – 50% пенсії 
чоловіка. 

Становище чоловіків у країні також ускладнюється певними проблемами [2]: 
- темпи зростання рівня безробіття серед чоловіків є більшими порівняно з 

рівнем безробіття серед жінок;  
- такі хвороби, як туберкульоз, пияцтво, алкоголізм та наркоманія, що 

заполонили суспільство, більше вражають чоловіків. 
Одним із варіантів створення умов праці на підприємстві, які враховують 

гендерну рівність, є впровадження дистанційної роботи в практику діяльності 
вітчизняних підприємств. Елемент гендерної рівності полягає в тому, що жінка, яка має 
бажання працювати, але повинна годувати та доглядати новонароджену  дитину, після 
лікарняного у зв’язку з вагітністю та пологами може вийти на дистанційну роботу та 
виконувати свої обов’язки або може взяти відпустку по догляду за дитиною до 
досягнення нею 3-річного віку. Підприємства можуть за рахунок власних коштів 
надавати жінкам частково оплачувану відпустку і відпустку без збереження заробітної 
плати для догляду за дитиною більшої тривалості (Ч. 3 і 4 ст. 179 КЗпП, ст. 18 Закону 
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про відпустки). За бажанням жінки в період її перебування у відпустці для догляду за 
дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома  (Ч. 8 ст. 
179 КЗпП, ч. 4 ст. 18 Закону про відпустки ) [4,5]. 

Переваги для працівниці полягають в такому: 
- зберігається  трудовий стаж; 
- зберігаються трудові та професійні навички; 
- можливість професійного зростання; 
- соціальна та професійна інклюзія. 
Роботодавець також має певні переваги у впровадженні дистанційної роботи: 
- відсутність необхідності пошуку працівника на декретне місце; 
- економія на пошуку, навчанні та адаптації нового працівника на час відпустки 

по догляду за дитиною; 
Переваги впровадженян дистанційної роботи наведено на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Переваги впровадження дистанційної роботи 
 
Отже, впровадження дистанційної роботи за тими посадами, які це можливо 

(використання компютеру, Інтернету для таких посад як бухгалтер, менеджер, 
маркетолог, дизайнер, економіст, програміст, юрист, тощо) отримати соціальний та 
економічний ефекти, а підвищити лояльність працівників до підприємства. 

Тому вважаємо за доцільне прописати таку можливість в Колективному 
договорі підприємства, що покращить його сприйняття з позиції коцепції гендерної 
рівності. 

Література: 1. Смачило В.В. Дюжова Т.О. Гендерна рівність та її вплив на 
розвиток громадянського суспільства. Молодий вчений. 2018. -  No 5.1 (57.1). С. 62-678. 
2 Інструменти інтегрування концепції соціально-ґендерної рівності в роботу 
органів місцевої влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uk.x-
pdf.ru/5ekonomika/261594-1-instrumenti-integruvannya-koncepcii-socialno-endernoi-
rivnosti-robotu-organiv-miscevoi-vladi-kiiv-posibnik-stvoren.php. 3 Смачило В.В., 
Кулієвич М.Я. Моніторинг гендерної асиметрії оплати праці. Економічний форум. 2. - 
2018. с. 355-360. 4. Кодекс законів про працю в Україні [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.rada.gov.ua. 5. Закон України «Про відпустки» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: www.rada.gov.ua 

 
 
 
 
 
 

ДЛЯ СПІВРОБІТНИКА 

ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ 

ДЛЯ РОБОТОДАВЦЯ 

1. неперервний  трудовий  
стаж; 

2. зберігаються трудові та 
професійні навички; 

3. можливість професійного 
 

- відсутність необхідності пошуку 
працівника на декретне місце; 
- економія на пошуку, навчанні та 
адаптації нового працівника на час 
відпустки по догляду за дитиною; 
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ЕВОЛЮЦІЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В., ст. ІІІ курсу гр. ЕП-31 Підгайний Д.О. 
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.  

Концепція сталого розвитку охоплює, як мінімум, дві важливі ідеї (рис. 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Основні ідеї концепція сталого розвитку 
 
Концепція збалансованого розвитку стала відповіддю на виклик часу. Вона є 

альтернативою панівній моделі сучасного розвитку, що ґрунтується на розгляді 
природи лише як джерела сировини для виробництва різних товарів. 

Ідеологія сталого розвитку побудована на цілому ряді стратегічних цілей  та 
нормативно-правових документів міжнародної спільноти (рис. 2).  

 У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-
Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку та прийняття Порядку денного розвитку 
після 2015 року, на якому було затверджено нові орієнтири розвитку. Підсумковим 
документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого 
розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань 
[1,2].  

Цілі сталого розвитку на період 2016-2020рр (рис. 7) мають розширений перелік 
в порівнянні з Цілями Розвитку Тисячоліття 2000-2015рр. (17 проти 8).  За кожною 
метою встановлюється цілий ряд підцілей та індикаторів.  

 

ОСНОВНІ ІДЕЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

цей розвиток передбачає вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. 
Розвиток буде сталим тільки тоді, коли буде досягнута рівновага між різними факторами, 
що зумовлюють загальний рівень життя.  

нинішнє покоління має обов'язок перед прийдешніми поколіннями залишити достатні 
запаси соціальних, природних та економічних ресурсів для того, щоб вони могли 
забезпечити для себе рівень добробуту не нижчий, ніж той, що ми маємо зараз. 

1 

2 
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Рисунок 2 – Еволюція цілей сталого розвитку 
 
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. 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. 

Література: 1. Офіційний сайт ООН http://www.un.org.ua/ua/oon-v-ukraini  2. 
Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" Указ Президента України № 5/2015 від 12 
січня 2015 

 
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СИСТЕМА 

 
Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В., ст. ІІ курсу гр. ПТ-21 Плічко І.В.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Соціальна відповідальність є складним суспільним явищем, яке пронизує всі 

сфери життя та рівні, надає нових якостей соціальним та бізнес відносинам, тому може 
розглядатися як складна соціально-економічна система. В ній слід вирізняти такі 
компоненти: суб’єкт відповідальності, об’єкт відповідальності, форми вияву 
відповідальності. 

Соціальна відповідальність є базисом сталого розвитку, має на увазі 
відповідальність не лише окремого індивіда, а й групи або будь-якої інституції чи 
організації в соціумі в цілому. Саме тому до суб’єктів соціальної відповідальності 
відносять: громадян, соціальні групи, суспільство в цілому, інститути та органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи. 

Тому, розглядаючи соціальну відповідальність як певний соціальний інститут, 
можемо говорити, що вона є сукупністю норм і правил, що пов’язані з упорядкуванням, 
формалізацією і стандартизацією відносин між суб’єктами, чиї інтереси 
переплітаються. Ці відносини утворюються та диференціюються на різних рівнях (рис. 
1). 

ЕВОЛЮЦІЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Цілі розвитку тисячоліття 2000 – 2015: вісім міжнародних цілей розвитку, 21 задача, 
які 193 держави-члени ООН, 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 вересня 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 

2000-
2015 

2015-
2030 
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Рисунок 1 – Система соціальної відповідальності 
 

Як бачимо, всі суб’єкти, незалежно від рівня, мають певні інтереси, які 
знаходять своє відображення в цілях, досягнення яких (результати) передбачає ведення 
діяльності, яка повинна враховувати соціально значущі цінності, норми, правила, 
принципи, що відповідають інтересам, ідеалам і завданням суспільства і потребам 
сталого розвитку. 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В., ст. Ярець М.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури, м.Харків 

 
Євроінтеграційний вектор розвитку соціально-економічної системи України 

вимагає дослідження європейських практик господарювання та їх адаптаційної 
імплементації у вітчизняні реалії виходячи з глобальної соціалізації економічних 
процесів. Слід відмітити, що бізнес європейських країн, незалежно від ступеню 
втручання держави в ринкові механізми, базується на принципах прозорості та 
відповідальності, які стають тими конкурентними перевагами, що дозволяють 
підвищувати не лише безпосередньо економічний ефект підприємства, а й дифузійний 
соціальний ефект. Відповідно, вітчизняні компанії будь-якої сфери господарювання, з 
метою побудови інноваційної економіки, повинні враховувати вказані принципи у 
своїй господарській практиці. Вказані зміни вимагають від всіх вітчизняних суб’єктів 
господарювання інтегруватися в світовий економічний простір на засадах соціальної 
відповідальності, що обумовить створення в Україні соціальної економіки. Важливою 
сферою господарювання країни є будівництво, яке має ряд специфічних особливостей, 
котрі впливають на динаміку впровадження практик соціально відповідального бізнесу 
в їх діяльність.  

Соціально відповідальною є діяльність, в якій використовуються лише такі 
способи досягнення цілей, які не завдають шкоди людям, природі, суспільству. 
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Окрім переваг, які отримує бізнес від ведення діяльності на засадах соціальної 
відповідальності, певні зиски, звичайно, отримують й інші бенефіціари – громада, 
працівники, органи державної та місцевої влади, тощо.  

На основі проведених досліджень, із застосуванням методу ієрархій Т. Сааті, 
було визначено пріоритетні напрямки соціальної відповідальності будівельних 
підприємств: сфера праці (внутрішня соціальна відповідальність), споживачі (зовнішня 
соціальна відповідальність), постачальники (зовнішня соціальна відповідальність), 
громада (зовнішня соціальна відповідальність). Також спираючись на результати 
опитування експертів у цій галузі, а також ґрунтуючись на власних дослідженнях, 
сформульовано наступні критерії, а саме: результативності; корисності (для 
стейкхолдера); вартості (для підприємства). Вищезазначені критерії ранжуються між 
собою, тобто встановлюється їх важливість для прийняття управлінського рішення, 
потім порівнюються напрямки реалізації соціальної відповідальності ТДВ «Житлобуд-
2» в розрізі кожного критерію, що дозволяє визначити вагомість кожного з них.  

За результатами аналізу Т. Сааті, було визначено, що сфера праці є найбільш 
пріоритетним напрямком здійснення соціальної відповідальності, адже спрямована на 
формування кадрового потенціалу підприємства, зниження плинності кадрів, розвиток 
персоналу та зменшення вимивання талановитих працівників. Відповідно до 
визначеного напрямку і буде розвиватися подальша діяльність на ТДВ «Житлобуд-2». 

 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

Канд. екон. наук, доц. Смірнова П.В., канд. екон. наук, доц. Бугріменко Р.М. 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Особливістю сучасного етапу розвитку світового господарства є зростання 

взаємозалежності економік різних країн та інтенсифікації господарських зв’язків між 
ними, стрімкий розвиток інтеграційних процесів, зростання ринку знань та інтенсивний 
перехід розвинутих країн до економіки інноваційного типу, що вимагає врахування 
впливу зовнішніх чинників і відповідних тенденцій при формуванні національного 
потенціалу конкурентоспроможного розвитку. 

Підприємництво є джерелом стійкого економічного зростання, стабільності 
суспільства та забезпечення зайнятості в країні, що безпосередньо впливає на 
підвищення рівня та якості життя населення. Стабілізація та зростання економіки 
неможливі без розвитку бізнесу, що потребує розробки та застосування ефективних 
механізмів підприємництва в країні. Це вимагає постійної ідентифікації вимог і 
тенденцій глобального бізнес-середовища та відповідної реакції з боку 
підприємницьких і державних структур. 

Становлення та розвиток бізнесу відбувається в контексті конкретних суспільно-
економічних умов та під впливом складної системи внутрішніх і зовнішніх чинників, 
які, з одного боку, стимулюють процеси розвитку, а з іншого, – стримують їх. Значний 
вплив на процеси становлення та зростання підприємницького сектору в Україні мають 
саме зовнішні фактори. Посилення конкурентної боротьби на внутрішніх і зовнішніх 
ринках, виникнення нових її форм і методів, значна диференціація попиту споживачів 
вимагають пошуку пріоритетних напрямків здобуття конкурентних переваг 
вітчизняними підприємствами в контексті інтенсифікації глобалізаційно-інтеграційних 
процесів та сучасних кризових перетворень в національній економіці [1]. 

Незважаючи на певні позитивні зрушення, що вказують на ознаки 
стабілізаційних процесів у вітчизняній економіці, національна економічна система 
перебуває в стані кризи і соціально-економічна ситуація в країні все ще залишається 
складною та неоднозначною. Значний вплив на хід економічних процесів, особливо за 
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умов нестабільної ситуації, та ключову роль у створенні передумов для соціально-
економічного відновлення національної економіки має розвиток підприємницького 
сектору в країні, особливо в частині малого та середнього бізнесу. 

В розвинутих європейських країнах, зокрема, країнах-членах Організації 
економічного співробітництва і розвитку, малі та середні підприємства становлять 
понад 99% усіх підприємств та забезпечують робочими місцями майже 65 млн 
громадян, або близько 70% зайнятого населення ЄС, їх внесок у додану вартість за 
витратами виробництва досягає 60% [2]. 

Тенденція до зростання частки малого бізнесу в структурі підприємницького 
сектору України протягом останніх років має важливе значення для національного 
господарства, оскільки мале підприємництво є базовою ланкою ринкової економіки, що 
при вмілому використанні може стати дієвим інструментом перебудови та розвитку 
економіки в цілому. Однак значне переважання в структурі вітчизняного малого 
бізнесу ФОПів не відповідає структурі малого бізнесу європейських країн (SME – small 
and medium enterprise), оскільки, як зазначають експерти, вітчизняні ФОПи – це 
переважно самозайнятість в умовах кризи, що не дозволяє генерувати значний дохід. За 
стандартами Єврокомісії до SME відносять компанії з кількістю працюючих до 250 осіб 
і оборотом до 50 млн євро. Європейський рівень SME за оборотом на одну особу в 100 і 
більше разів перевищує те, що ми називаємо середнім бізнесом в Україні [3]. 

Важливим завданням державної політики в напрямку стимулювання розвитку 
бізнесу в Україні має стати спрощення процедур започаткування та поліпшення умов 
ведення бізнесу, формування сприятливих та відносно прогнозованих умов для 
успішного розвитку національного підприємництва в перспективі. 

Глобалізаційні перетворення та світові інтеграційні процеси змінюють акценти в 
конкурентній боротьбі, трансформуючи умови та інструменти зростання та розвитку. 
Більшість вітчизняних підприємств не готові вести активну конкурентну боротьбу на 
висококонкурентних світових ринках і не здатні сформувати конкурентоспроможний 
потенціал свого розвитку з урахуванням жорстких вимог сучасних глобальних 
перетворень. 

Відновлення економіки та її поступове зростання має ґрунтуватись на розбудові 
високотехнологічного підприємницького сектору та підвищення його 
конкурентоспроможності на європейському та глобальному ринках. Важливим 
завданням державної політики щодо розвитку інноваційного підприємництва в країні 
має стати налагодження плідної співпраці між владою, бізнесом і наукою. 
Пріоритетними напрямками для уряду країни мають стати стимулювання інноваційної 
активності підприємницького сектору, формування сприятливого нормативно-
правового середовища та інноваційно-інвестиційного клімату. 

Одним із пріоритетних завдань державної політики мають стати впровадження 
європейських підходів до розвитку малого та середнього бізнесу в Україні із 
паралельним формуванням інституційної системи її забезпечення. Втілення цієї 
політики має здійснюватись цілеспрямовано, системно та послідовно в комплексі 
національної інноваційної системи. 

 Література: 1. Причепа І. В. Проблеми конкурентоспроможного розвитку 
підприємництва в Україні за сучасних умов / Причепа І. В., Мещерякова Т. К. // 
Розвиток підприємництва в Україні : теорія, методологія та практика : колективна 
монографія / Під ред. д.е.н. професора Непочатенко. – Умань : Видавець “Сочінський 
М. М.”, 2017 – 244 с.  2. Концепція державної економічної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : lis.gov.ua/.../article/.../Proєkt_Koncepcії_do_2020_roku.doc.  3. Панченко В. 50 
відтінків малого бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://dda.dp.ua/2017/02/15/50-vidtinkiv-malogo-biznesu/. 
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Інфляція в Україні викликана багатьма причинами, серед них можна виділити ті, 
що визначили основні особливості даного процесу в нашій державі(рис.1) 

 

 
Рисунок 1 – Причини інфляційних процесів 

 
Україна в спадщину від СРСР одержала дуже деформовану економіку, в якій 

величезна роль належала військово-промисловому комплексу. У 1990 р. у 
промисловості України приблизно 40 % обсягів виробництва припадало на військове 
виробництво. Це різко зменшувало можливості економіки щодо задоволення потреб 
населення і спричиняло величезні непродуктивні витрати. 

Поряд із цим народне господарство України, як і інших країн СНД, 
характеризувалося високим рівнем монополізації економіки. Так, тільки серед 
найбільших підприємств України більше половини являють собою єдине підприємство 
з виробництва відповідного товару. В умовах спаду виробництва ця обставина теж 
сприяє помітному зростанню цін. 

Важливою причиною, що обумовлює наростання інфляції, стало й те, що уряд 
виділяє значні кошти на підтримку неефективно працюючих підприємств і навіть цілі 
галузі. 

Суттєвою причиною, що обумовила розвиток інфляційної спіралі, стало 
підвищення цін на російські енергоносії. У зв’язку з цим Україна, яка не має великих 
запасів енергетичних ресурсів і насамперед нафти й газу, з її залежністю від одного 
постачальника, потрапила в надзвичайно скрутний стан, і це стало одним зі значних 
чинників інфляції в нашій державі.  

 Таким чином, можна констатувати, що в Україні інфляція викликана цілою 
низкою причин, що в поєднанні з певною руйнацією господарчого механізму призвело 
до тяжких наслідків.  
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Розвиток людства та, зокрема, сучасного суспільства характеризується значним 
впливом на нього інформаційних технологій, які проникають в усі сфери діяльності, 
забезпечуючи життєдіяльність суспільства та утворюючи глобальний інформаційний 
простір. Відповідно, у сфері розвитку економіки, підприємництва та, зокрема, 
маркетингу застосовуються новітні розробки IT-сфери, 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 винахідницької, науково-дослідної діяльності, для 
підтримки прийняття рішень в науково-технічній, соціальній та інших сферах, 
обумовлюється не лише питання важливості, а й 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; 
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 
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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 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 
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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. 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 окресленої проблеми залишається пошук шляхів підвищення 
ефективності застосування інформаційних технологій в сучасному підприємництві. 

2. Окрім того, 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. 

Література: 1. Варвиш О.С. Проблеми становлення та перспективи розвитку 
інтернет-маркетингу в українській економіці [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ineks/2014_5/235.pdf  2. Босак І.П. Роль 
інформаційного забезпечення у підвищенні якості управління підприємством / І.П. 
Босак, Л.Й. Кобрин // Кваліологія книги. – 2015. – Вип.10. – с.44-47  3. Бова Т.В. 
Формування механізму державного управління функціонуванням національної 
інноваційної системи / Т.В. Бова // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 132–134  4. 
Маннинг К. Введение в информационный поиск / К. Маннинг, П. Рагхаван, Х. Шютце – 
М.: Вильямс, 2014. – 600 с. 
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«Декларація тисячоліття» ООН, прийнята у 2000 році 189-ма країнами на Саміті 
тисячоліття ООН, визначила Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), тобто всеосяжні рамки 
цінностей, принципів і ключових чинників розвитку. Після розроблення універсальних 
рамок ЦРТ у багатьох країнах світу було здійснено адаптацію ЦРТ та встановлено 
цільові показники розвитку з урахуванням  специфіки національної ситуації. Україна 
приєдналася до «Декларації  тисячоліття» ООН і взяла на себе зобов’язання досягти 
ЦРТ. 

Одним з глобальних викликів сучасності є проблема соціально-економічної 
нерівності. Сучасна ринкова економіка, яка базується на ліберальних цінностях, 
породила фундаментальне протиріччя: з одного боку, матеріальний добробут залежить 
від індивідуальних здібностей і бажання працювати, з іншого – стрімко зростає 
майнова нерівність і, відповідно, індивідуальний успіх переважно є результатом 
родинних зв’язків та успадкованого багатства. Саме цій проблемі присвячена робота 
відомого французького економіста, професора парижської  Школи економіки Тома 
Пікетті «Капітал у ХХІ ст.». 

Виходячи із назви роботи, Т.Пікетті формує понятійний апарат для  аналізу 
проблеми нерівності. Основна категорія –  це капітал, як  сума активів, що знаходяться 
у власності (приватний капітал та публічний капітал). Використовуються також 
поняття національного капіталу, національного доходу, економічного зростання. 
Т.Пікетті формулює два закони капіталізму: перший закон – країна, де існує високий 
рівень заощаджень за низьких темпів економічного зростання, протягом тривалого часу 
акумулює значний розмір капіталу (по відношенню до розміру національного доходу) , 
що суттєво впливає на соціальну структуру та розподіл багатства; другий закон – навіть 
незначне перевищення доходності капіталу над рівнем економічного зростання 
протягом тривалого періоду приводить до значного зростання капіталу і соціально-
економічної нерівності. 

В період становлення ринку вільної конкуренції нерівність у розподілі ресурсів і 
доходів трактувалася як цілком природна риса економічної системи.  
У ХХ ст. ліберальні та консервативні економічні школи прагнули довести, що головна 
мета економічної політики – досягти високих темпів економічного зростання, розподіл 
національного доходу між працею та капіталом є стабільним, капітал утратив свої 
експлуататорські  риси, а  країни і люди процвітають завдяки власним  талантам та 
працездатності.  

Проте чисельні дослідження, як зазначає Т.Пікетті, свідчать про невідповідність 
цих поглядів реальності. Незважаючи на зміни у структурі капіталу протягом двох 
століть (від аграрної до індустріальної та постіндустріальної системи), співвідношення 
розміру капіталу до національного доходу залишалося незмінним. 

Статистичні дані демонструють стабільне зростання у світі приватного капіталу 
с 1970-х років. На початку 1970-х років загальний розмір приватного капіталу 
перевищував розмір річного національного доходу приблизно у 2-3,5 рази, у 2010-х 
роках – приблизно у 4-6 разів [1.с.171-207]. Подібна динаміка пояснюється не лише 
низькими темпами економічного зростання та високим рівнем заощаджень, а й 
процесами приватизації державних активів, яка відбувалася у країнах східної Європи, у 
тому числі в Україні, де величезні капітали приватних осіб сформувалися виключно 
шляхом переходу державної власності у приватну власність. Як наслідок, сформувалася 
олігархічна економічна система.  
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Дослідження історичних даних доводить, що протягом XXVIII-XIX ст. 
зберігався надзвичайно високий рівень концентрації багатства. У 1910 році 
найбагатшім 10% населення належало 80-90% національного багатства, а найбагатшій 
1% населення володів 50-60% багатства. Гіперконцентрація багатства у європейських 
країнах пояснюється тим, що економіка зростала повільними темпами і рівень 
доходності капіталу завжди перевищував темпи економічного зростання. Виключенням 
є період з 1914-1950 років, коли в наслідок впливу таких чинників, як дві світові війни, 
післявоєнна розруха, введення прогресивної системи оподаткування, швидкі темпи 
економічного зростання і поява середнього класу, доходність капіталу знизилася з 4-5% 
до 1-1,5%. У цей період частка 10% багатих у національному доході зменшилася до 60-
70%, а частка найбагатшого 1% населення зменшилася до 20-30%. Така динаміка 
спостерігалася в усіх крупних європейських країнах. На початку ХХІ ст. розмір 
доходності капіталу знову почав перевищувати  рівень економічного зростання  
[1.с.247-430].   

Аналізуючи структуру майнової нерівності, Т Пікетті демонструє цікавий 
феномен: стрімке зростання у 1980-1990-х рр. зарплат і бонусів топ-менеджерів. Частка 
сукупного фонду оплати праці, яка розподіляється на користь 1% населення становила 
8% на початку 2010-х років. Володіння капіталом  (і доходом на капітал) взагалі   є  
більш концентрованим, ніж розподіл доходів від трудової діяльності. Наприклад, 10% 
найбільш високооплачуваних працівників отримує 25-30% від загальної суми 
національного доходу, що припадає на оплату праці. При цьому решта 
низькооплачуваних 50% працівників отримують такий самий процент від 
національного доходу, що припадає на оплату праці. У США найбагатші 10% 
населення, які отримують доход від капіталу, володіють 72%  від загального 
національного багатства, а найбідніші 50% населення розпоряджаються лише 2% 
національного багатства [1.с.313]. 

Ще один цікавий парадокс: за умови найбільшого розміру приватного капіталу, 
європейські країни мають величезний державний борг (до 90% ВВП). Наприклад, у 
Великій Британії і Франції приватний капітал становить 95% національного багатства, 
проте процентні платежі за державними боргами перевищують розмір інвестицій у 
вищу освіту. 

Т.Пікетті пропонує три напрями вирішення проблеми нерівності розподілу 
доходів: 1. Прогресивний податок на доходи; 2.Запровадження глобального 
прогресивного податку на багатство. Умовою функціонування цього податку є 
відкритість демократичних інституцій, що, у свою чергу,  є необхідною передумовою 
ефективного регулювання банківської системи і міжнародних потоків капіталу; 

3. Прозорість фінансових потоків, яка може бути досягнута лише за умови 
узгоджених дій світових фінансових та державних інституцій [1.с.477-521]. 

Література: 1. Пікетті Тома Капітал у ХХІ ст. / Тома Пікетті. Пер. з англійської 
Наталії Палій. К. : Наш Формат, 2016. – 696 с.  2. «Капитал XXI века»: почему книга 
экономиста Пикетти вызвала споры в мире / URL: 
www.rbc.ru/society/17/11/2014/546482adcbb20f7b5245008e  (дата звернення:04.05.2019). 
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Мотивація персоналу виступає як один з основних інструментів управління 

персоналу, який в свою чергу займає досить високу ланку в ефективному 
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функціонуванні підприємства, тому існує необхідність постійного запровадження на 
підприємствах нових підходів до визначення виду мотиваційного механізму. 

Автор вважає, що мотивація персоналу це процес спонукання людини до 
трудової діяльності через певні фактори впливу (мотиви). 

Поняття «мотивація» походить від поняття «мотив», отже «мотив» (від фр. motif, 
від середньовічної латини motivus, від лат. motus – прикметник минулого часу дієслова 
movēre – рухати(ся)) – внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дії. 

Провідні мотиви працівників промислових підприємств можна об'єднати у 
чотири групи:  

- інтелектуальні; 
-  матеріальні; ·  
- моральні; ·  
- статусні.  
До першої групи можна зарахувати інтелектуальний саморозвиток, 

допитливість, захопленість ідеєю, прагнення до вирішення важких завдань та повної 
реалізації своїх інтелектуальних здібностей. Другим, не менш важливим, мотивом до 
праці є матеріальна зацікавленість – одержання матеріальної винагороди. Третім 
мотивом слугує моральна винагорода – визнання підприємством цінності роботи, 
внеску співробітника у розвиток підприємства; відчуття працівником своєї особливої 
значущості для підприємства, особливого покликання. Статусні мотиви є внутрішньою 
рушійною силою поведінки, пов’язаної з прагненням людини посісти вищу посаду, 
виконувати складнішу, відповідальнішу роботу, працювати у сфері діяльності (організації), 
яка вважається престижною, суспільно значущою [1]. 

Всі мотиви носять матеріальний та нематеріальний характер. Автор вважає, що 
обидва ці види мотивації застосовуються для успішного функціонування підприємства 
та його розвитку. Як правило, ці види мотивації застосовуються спільно. В залежності 
від рівня управління і поставлених цілей мотивації, співвідношення матеріальних і 
нематеріальних видів мотивації змінюється.  

Матеріальна мотивація – це найбільш очевидний спосіб винагороди працівників. 
Вона являє собою систему матеріальних стимулів праці, ціллю якої є забезпечення 
співвідношення заробітної плати працівників з кількістю і якістю праці [2]. В свою 
чергу матеріальна мотивація має поділ на матеріальну мотивацію прямого впливу а 
матеріальну мотивацію непрямого впливу [3]. 

На відміну від матеріальної, нематеріальна мотивація – це процес спрямований 
на немонетарне заохочення та формування корпоративного духу працівників, що 
сприяє підвищенню зацікавленості персоналу в якості своєї роботи. Нематеріальні 
блага узагальнено можна охарактеризувати як поліпшення умов роботи на 
підприємстві, що створює в працівника мотивацію до певних позитивних дій, певну 
позитивну поведінку, але, природно, лише у випадках, якщо поліпшення роботи у 
свідомості працівників відповідає їх уявленням про те, якими мають бути робочі місця, 
режими праці і відпочинку, участь працівників в управлінні виробництвом, відносини 
між працівниками в колективі і багато чого іншого, що приносить працівнику блага в 
нематеріальній формі [4]. 

Література:  1. Вербицька Г.Л. Мотивування персоналу на вітчизняних 
промислових підприємствах / [Електронний ресурс] / Г.Л. Вербицька – Режим доступу: 
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/13833/1/3_10-15_Vis_727_Menegment.pdf  2. Кузьміна 
О.В., Гришина Ю.В. Співвідношення матеріальної та нематеріальної мотивації 
персоналу / [Електронний ресурс] / О.В. Кузьміна, Ю.В. Гришина – Режим доступу: 
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=14682  3. Криворучко О.М. Управління персоналом / О.М. 
Криворучко, Т.О. Водолажська – Х: ХНАДУ, 2016. – 200с.  4. Гончар В.В., Обухова 
Н.О. Методи нематеріального мотивування персоналу на промислових підприємствах у 
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МАРКЕТИНГ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ЯК ВИД УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

Викл., асп. Устіловська А.С., ст. гр. ЕП -21 Коляда А.С. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 
Маркетинг людських ресурсів - вид управлінської діяльності, спрямованої на 

довгострокове забезпечення організації робочою силою. Ці ресурси утворюють 
стратегічний потенціал, за допомогою якого можливо вирішення певних цільових 
завдань підприємства. 

Основними передумовами маркетингу людських ресурсів можна вважати 
організаційну структуру управління, стан кадрового потенціалу організації, наявність 
вакансій у штатному розкладі, фірмовий стиль управління. 

Функції, що виконує маркетинг людських ресурсів на підприємстві: 
1. Інформаційна функція: 
Наведена функція маркетингу людських ресурсів дозволяє збирати інформацію 

для кадрового планування. Маркетинг людських ресурсів досліджує інформацію про 
вимоги, які висувають на ринку праці до посад працівники, на робочих місцях, вивчає 
зовнішнє та внутрішнє середовище організації, досліджує ринок праці та імідж 
компанії як роботодавця. Інформаційна функція маркетингу людських ресурсів 
дозволяє виділяти області, в яких можуть виникнути проблеми з людськими ресурсами 
та вчасно вжити профілактичних заходів. 

2. Аналітична функція: 
За допомогою даної функції маркетинг людських ресурсів обробляє всю 

отриману інформацію та підготовлює нову інформацію для розробки заходів 
необхідних для підвищення конкурентоспроможності підприємства та її розвиток. 
Аналіз даних виконується за допомогою спеціальних методів, які використовуються в 
маркетингу. 

3. Комунікативна функція. 
Завдання цієї функції – встановити контакт з суб’єктами ринку праці таким 

чином, щоб в повній мірі задовольнити потреби у персоналі організації. Комунікація 
налагоджується як із зовнішнім ринком праці, так і з співробітниками організації. 
Сегментування ринку праці дозволяє більш ефективно розподілити ресурси організації 
з метою досягнення цілей компанії. Комунікативні зв’язки налагоджуються за 
допомогою служб працевлаштування й зайнятості населення, під час співробітництва з 
науковими центрами та закладами, за допомогою кадрових агентств через своїх 
співробітників, через засоби масової інформації, під час взаємодії з іншими 
роботодавцями.  

Маркетингова діяльність у сфері управління людськими ресурсами включає:  
- аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів;  
- розробку вимог до персоналу; 
- виявлення потреби у персоналі; 
- розрахунок витрат на персонал; 
- розробка заходів, необхідних для покриття потреби у персоналі.  
Проте маркетинг людських ресурсів підходить до питання визначення і покриття 

потреби в персоналі з точки зору ринкового підходу. З позиції маркетингу людських 
ресурсів – робоче місце на підприємстві відображає продукт, який продається на ринку 
праці. Підприємство прагне створити такого роду робоче місце і такі умови праці для 
своїх співробітників, щоб його можна було вигідно продати, залучити більш 
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кваліфікованих спеціалістів. Тому маркетинг людських ресурсів можна також 
трактувати як вид управлінської діяльності спрямований на залучення, утримання, 
навчання та мотивацію високо професіональних спеціалістів, які вміють та бажають 
надавати послуги клієнтам організації. Філософія маркетингу людських ресурсів досить 
проста: через ефективне задоволення потреб співробітників, які взаємодіють зі 
споживачами, підприємство підвищує свої можливості ефективно задовольняти і, тим 
самим, утримувати своїх споживачів, чим забезпечує собі стабільний розвиток на 
ринку. Для досягнення цілей маркетингу людських ресурсів, комплекс маркетингу 
повинен включати в себе декілька елементів: ведення корпоративної культури; 
формування та розвиток маркетингового підходу до людських ресурсів; 
розповсюдження маркетингової інформації серед службовців; введення системи 
заохочувань та нагородження; кадровий аудит.  

 
ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ РИСИ ПРОВІДНИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Викл., асп. Устіловська А.С., ст. гр. ЕП-31 Чумак Е.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 
Розглядаючи процес інтернаціоналізації сучасного менеджменту, науковці 

традиційно виділяють американський і японський підходи до управління персоналом 
на підприємстві. 

Управлінська культура в США виникла як відповідь на виклики економічного 
зростання на початку XX ст. і була спрямована на досягнення успіху як основної мети 
прагнення всього суспільства, так званої «американської мрії». У основі культури 
Нового Світу – культура «сильної особистості», сформованої переселенською 
ідеологією, за якої люди в умовах жорсткої конкуренції та відносно рівних 
можливостях змушені постійно завойовувати свої соціально-суспільні позиції, тобто 
проходити «природний відбір». Американська політика управління трудовою 
діяльністю є індивідуалізованою, персоніфікованою, активною, конкурентною, 
професійно орієнтованою, вузькоспеціалізованою, контрольованою, мобільною[1].  

Головним конкурентом США в боротьбі за економічну першість виступає 
Японія. Японський менеджмент показав таку високу ефективність, що сприяв 
досягнення країною в ХХІ столітті статусу “лідер світового економічного розвитку”. 
Японська система управління трудовою діяльністю є колективістською, інноваційно-
орієнтованою, соціальноспрямованою, централізованою, горизонтально 
спеціалізованою, самоконтрольованою [1]. 

В американській моделі головною особливістю в технології управління 
персоналом є детальна розробка і пояснення технології управління кожному 
працівникові на основі посадових інструкцій. Кадрова політика в американських 
фірмах зазвичай будується на більш-менш однакових принципах. Спільними 
критеріями підбору кадрів в американських фірмах є освіта, практичний досвід роботи, 
психологічна сумісність, вміння працювати в колективі. Керівні кадри у фірмі 
призначаються. Велике значення в розробці американської системи управління 
персоналом мають принципи і вимоги, запропоновані працівникам, що приймаються на 
роботу. При прийомі на роботу всі кандидати проходять тестування для виявлення 
професійної підготовки. Зазвичай кожна фірма розробляє свої критерії відбору та 
порядок наймання працівників. В американських фірмах звільнення персоналу, 
включаючи менеджерів, завжди супроводжується серією оцінних і виховних прийомів, 
за винятком екстремальних ситуацій (злодійство, шахрайство, очевидне порушення 
порядку). Оцінка кожного працівника здійснюється один або два рази на рік.  
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Рисунок 1 – Позитивні та негативні риси японської і американської моделі 

Результати проведеної оцінки обговорюються працівником і його начальником, 
підписуються ними. Вони містять перелік недоліків у роботі та шляхів їх ліквідації, а 
також, у разі необхідності, попередження про звільнення або про те, що подальше 
перебування на посаді залежить від поліпшення роботи [2]. 

Однією з найхарактерніших рис японської системи, якою вона, зокрема, 
відрізняється від американської або європейської, є так звана система найму на все 
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життя, яка виникла у 1920-х роках, але найбільшого розповсюдження набула після 
Другої світової війни. Суть цієї системи полягає в тому, що працівника наймають на 
роботу після закінчення навчального закладу, і він упродовж усього життя до пенсії 
працює в одного й того ж роботодавця. Ця система не встановлена законодавчими 
актами, а є традицією, що склалася протягом багатьох років. 

Література: 1. Світовий досвід управління трудовою діяльністю персоналу в 
країнах з розвиненою ринковою економікою // Базалійська Н.П. // Науково-виробничий 
журнал Інноваційна економіка - 1’2015[56]  2. Закордонний досвід управління 
персоналом та його застосування на українських підприємствах // Пух К. О. // 
Управління розвитком №20(160)2013 

 
ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОДНА З СНОВНИХ СТАДІЙ 

УПРАВЛІННЯ 
 

Викл., асп. Устіловська А.С., ст. гр. ЕП-31 Нгуєн Тхі Ха Ві 
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 
Стадія адаптації персоналу відбувається в після підбору та відбору персоналу та 

зайняття ним своїх посад (адаптація – пристосування організмів, органів чуття до умов 
існування, до оточення [1, с. 19]). 

Конотопцева Ю. [2] наголошує, що адаптація персоналу – процес входження 
людини в організацію та її пристосування до умов функціонування нової організації. 

Єгоршин А.П. [3, с. 193] вважає, що адаптація персоналу – це процес 
пристосування колективу до зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовища 
організації; пристосування індивідуума до робочого місця і трудового колективу. 

Балабанова Л.В. [4, с. 255] визначає адаптацію персоналу як двосторонній 
процес. З одного боку, за фактом, що людина приступила до роботи у новому 
підприємстві, стоїть її свідомий вибір, заснований на певній мотивації прийнятого 
рішення, і відповідальність за це рішення. З іншого боку, і підприємство приймає на 
себе певні зобов'язання, наймаючи працівника. 

 

  
Рисунок 1 – Процес адаптації персоналу 
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Кібанов А.Я. [5, с. 358] розглядає адаптацію персоналу як взаємне 
пристосування робітника та організації, яке ґрунтується на поступовій спрацьованості 
співробітника до нових професійних, соціальних та організаційно-економічних умов 
праці. 

Кобцева Е.Н. [6] під терміном «адаптація персоналу» розуміє процес взаємного 
пристосування працівника й організації, активного освоєння індивідом професійних і 
соціальних функцій, що передбачає подолання можливих негативних моментів, 
ініційованих працівником і роботодавцем ». 

На думку Аширова Д.А. [7, с. 108] адаптація персоналу – це включення 
особистості в нове для неї предметно-речове та соціальне середовища. 

Автори відмічають, що адаптація персоналу – це процес пристосування 
працівника до правил та вимог, які висуваються до посади, яку він займає та 
розпорядку організації.  

Автори підтримують думку Колеснікової В. В. [8], яка наголошує, що процес 
адаптації умовно можна поділити на чотири етапи (рисунок 1). 

Література: 1. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут 
мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970—1980.  2. Конотопцева 
Ю. Адаптація персоналу державної служби / Ю. Конотопцева // Науковий вісник. – 
2014. – Вип. 14 «Демократичне врядування». – С. 100–107.  3. Егоршин А.П. Основы 
управления персоналом: Учебное пособие / А.П. Егоршин. – 4-e изд., перераб. и доп. – 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 352 с.  4. Балабанова Л.В. Управління персоналом: 
Підручник. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 
с.  5. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации / Кибанов А. Я. – 3-е изд., 
дод. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 638 с.  6. Адаптация нового персонала к 
организационной культуре. "Кадровик. Кадровый менеджмент", 2009, N 5 Е. Кобцева, 
Ведущий специалист по подбору персонала отдела планировании персонала ОАО 
"Воронежнефтепродукт" 12.04.2009 Електронний режим доступу: 
[http://www.hrportal.ru/article/adaptaciya-novogo-personala-k-organizacionnoy-kulture]  7. 
Аширов Д. А. Управление персоналом Етапи адаптації персоналу на промисловому 
підприємстві 1 етап. Оцінка рівня підготовленості новачка 2 етап. Орієнтація 3 етап. 
Діюча адаптація 4 етап. Функціонування/ Аширов Д. А., Резниченко Л. А. ; Московский 
международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2004. – 
193 с.  8. Удосконалення системи управління процесом адаптації персоналу шляхом 
застосування інноваційних підходів / Колеснікова В. В. // Теорія та практика 
державного управління 1(60)/2018.  

 

СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 
 

Викл., асп. Устіловська А.С., ст. гр. ЕП-11 Демакова Д.Ю. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Людина як головний фактор виробництва є носієм виробничих і суспільних 

відносин. Тому дослідження ролі та місця людини в економічній системі суспільства є 
надзвичайно актуальним в умовах нинішнього становлення та розвитку економіки.   

Ставлення до людини та її роль у процесі виробництва змінювалась з розвитком 
суспільних способів виробництва. Суспільний спосіб виробництва – діалектична 
взаємодія продуктивних сил і відносин економічної власності, внаслідок якої 
продуктивні сили поступово переростають межі окремих типів і форм власності, 
видозмінюють їх і зазнають водночас активного зворотного впливу, їх взаємодія 
характеризується особливостями взаємодії форми і змісту. У процесі еволюції 
людського суспільства існували первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, 
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капіталістичний спосіб виробництва, а нині у розвинених країнах світу інтенсивно 
формується соціалістичний спосіб виробництва. 

В першу чергу сформувався первіснообщинний спосіб виробництва. За умов 
первіснообщинного ладу окрема особа не могла вижити у боротьбі з природою. Тому 
об’єднання людей у первісну общину було спрямоване на спільне збирання дарів 
природи, полювання, рибальство, а праця була обов’язковою. Він існував майже 
упродовж 3 млн років до 40-35 тис. років тому.  

На зміну первіснообщинного ладу приходить рабовласницький спосіб 
виробництва. Рабовласницький спосіб виробництва (виник у IV-III тис. до н. е. й 
існував до V ст. н. е.) – економічна система, що базується на приватній нетрудовій 
власності на засоби виробництва та на виробника – раба, позаекономічному примусі, 
ручній праці, пануванні натурального господарства. 

Рабовласницького устрою не знали народи Середньої, Північної та Східної 
Європи та інші, які від первіснообщинного ладу одразу перейшли до феодалізму. 
Феодальний спосіб виробництва (виник у V ст. н. е. із розпадом рабовласницького 
способу виробництва, а в більшості країн Європи – з розпадом первіснообщинного 
ладу, й існував до кінця XV – початку XVI ст. ) – економічна система, що базується на 
феодальній власності на землю, поєднанні позаекономічного примусу до праці з 
економічним, на переважанні натурального господарства і ручній праці. 

XVI – остання третина XVII ст. увійшли в історію як період розкладу 
феодальних відносин і зародження в надрах феодального суспільства капіталістичного 
(буржуазного) виробництва. 
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Рисунок 1 – Головні критерії перетворення способів виробництва 

 
Капіталістичний спосіб виробництва – єдність продуктивних сил  і економічних 

відносин капіталістичної власності з властивими їм законами і суперечностями в їх 
діалектичній взаємодії, в результаті якої в процесі тривалої еволюції він переходить від 
однієї стадії до іншої, розвиненішої, і формується прогресивніший спосіб виробництва. 
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Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. у розвинених країнах світу сформувався 
технологічний спосіб виробництва, що базується на машинній праці. На вищій стадії 
капіталістичного способу виробництва значно прискорюється розвиток продуктивних 
сил завдяки розгортанню науково-технічної революції, виокремлення інформації як 
новітнього елемента продуктивних сил, поглиблення суспільного поділу праці в усіх 
формах на національному та інтернаціональному рівнях, активній соціально-
економічній політиці держави та іншим чинникам. Водночас в останні десятиліття XX 
– на початку XXI ст. в межах капіталістичного способу виробництва активно 
формуються елементи соціалістичного способу виробництва. 

Соціалістичний спосіб життя – це трудовий спосіб життя, спрямований на 
примноження суспільного багатства для задоволення матеріальних і культурних потреб 
трудящих. Зміст і форми життєдіяльності за соціалізму визначаються прогресивним 
економічним ладом, найдемократичнішою політичною системою. Характерними 
рисами соціалістичного способу виробництва є колективізм, гуманізм людей праці 
тощо. 

 
ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  

 
Викл., асп. Устіловська А.С., ст. гр. ЕП-41 Кулиєвич М.Я. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Управління персоналом – це складний і динамічний процес, який за допомогою 
соціально, організаційно, економічних заходів впливає на формування та розподіл 
персоналу на рівні установ; створення умов для використання персоналу з метою 
забезпечення ефективного функціонування підприємства; спрямований на розкриття та 
розвиток потенціалу персоналу, як окремих осіб, так і колективу в цілому. 

Глобальна мета управління персоналом полягає у формування, розвитку і 
реалізації з максимально можливої ефективності кадрового потенціалу. Під цим 
розуміється, що поліпшення роботи хоча б одного працівника, розкриття його творчого 
та трудового потенціалу сприятиме досягненню цілей підприємства. Ієрархія цілей  
управління персоналом на будь – якому підприємстві має такий вигляд ( рис 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок 1 – Цілі управління персоналом на підприємстві 
 
Головними елементами управління є працівники, які можуть бути як і об’єктами, 

так і суб’єктами управління.  
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Об'єкт управління – це окремий працівник, а також певна їх сукупність, що 
виступає як трудовий колектив. Особливість такої групи полягає у певній взаємодії 
працівників, завдячуючи спільним цілям. 

Як суб'єкт управління персоналом виступає група спеціалістів, які виконують 
відповідні функції працівників кадрової служби а також керівників всіх рівнів, що 
виконують функцію управління стосовно своїх підлеглих . 

Успішне виконання поставлених цілей потребує виконання таких задач, як: 
• забезпечення потреби підприємства в робочій силі в необхідній кількості та 

кваліфікації;  
• досягнення обґрунтованого співвідношення між організаційно-технічною 

структурою виробничого потенціалу та структурою трудового потенціалу;  
• повне та ефективне використання потенціалу робітника та виробничого 

потенціалу в цілому;  
• забезпечення умов для високопродуктивної праці, високого рівня її 

організованості, вмотивованості, самодисципліни, виробітки у робітника звички до 
взаємодії та співробітництва;  

• закріплення робітника на підприємстві, формування стабільного колективу як 
умова окупності коштів, що тратяться на робочу силу (залучення, розвиток персоналу);  

• забезпечення реалізації бажань, потреб та інтересів працівників по 
відношенню до змісту праці, умов праці, виду зайнятості, можливості професійно-
кваліфікаційного та посадового просування;  

• узгодження виробничої та соціальних задач (балансування інтересів 
підприємства та інтересів працівників, економічної та соціальної ефективності);  

• підвищення ефективності управління персоналом, досягнення цілей 
управління при скорочення витрат на робочу силу. 

 
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЦИКЛІЧНИЙ ПРОЦЕС 

 
Викл., асп. Устіловська А.С., ст. гр. ЕП-50 Безрук С.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  
 

Мотивацію можна розглядати як процес. Мотиваційний процес має циклічний 
характер і складається з шести етапів. Виокремлення наведених етапів мотиваційного 
процесу, звичайно, умовне, оскільки в реальному житті немає чіткого розмежування 
етапів і немає відокремлених мотиваційних процесів. Проте наведена модель корисна 
для з’ясування процесу розгортання мотивації та змісту основних етапів. 

Перший етап – виникнення потреби. Потреба виявляється як відчуття людиною 
нестачі в чомусь. Це відчуття створює певний дискомфорт і потребує його усунення. 
Другий етап – пошук засобів задоволення потреби. Наявність потреби викликає певну 
реакцію людини. Люди по-різному, як уже зазначалося, можуть реагувати на потреби: 
намагатися будь-яким способом їх задовольнити, ігнорувати їх, компенсувати 
повнішим задоволенням інших потреб. Утім настає момент, коли обов’язково треба 
щось зробити, здійснити, вжити необхідних заходів задля усунення дискомфорту, 
спричиненого невдоволеною потребою. Третій етап – пошук і аналіз інформації, 
зважування власних можливостей, аналіз зовнішніх умов, зокрема обмежень і 
перешкод.  

На цьому етапі людина визначає реалістичність (досяжність) одержання 
необхідних засобів задоволення потреби з огляду на власні можливості 
(компетентність, наявність часу тощо) та зовнішні умови (наявність необхідних 
ресурсів, схвалення керівником, ставлення колег, корпоративні норми тощо). 
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Четвертий етап – визначення напрямів дій. Людина визначає, яке благо їй 
потрібно одержати й що, відповідно, для цього потрібно зробити для задоволення 
потреби. На цьому етапі людина зважує такі основні моменти: – що я здобуду після 
задоволення потреби? – що я маю зробити, щоб одержати те, чого бажаю? – наскільки 
досяжне те, чого я бажаю? – якою мірою те, що я можу одержати, може задовольнити 
потребу?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Модель мотиваційного процесу [1] 
 
 
П’ятий етап – виконання конкретних дій. На цьому етапі людина докладає 

зусиль для того, щоб досягти поставлених цілей і задовольнити потребу. Шостий етап – 
одержання винагороди за дії. Після того як людина доклала певних зусиль, виконала 
дії, вона одержує блага, які дадуть змогу задовольнити потребу. Одержана винагорода 
дає можливість або безпосередньо задовольнити потребу, або обміняти на бажаний 
об’єкт (предмет, послугу, цінність). На цьому етапі людина визначає, наскільки 
одержана винагорода збігається з очікуваною, наскільки вона справедлива та цінна для 
людини, якою мірою дозволяє задовольнити потребу. Залежно від цього мотивація 
людини або послаблюється, або залишається на такому самому рівні, або посилюється. 

Під винагородою треба розуміти будь-які блага (матеріальні, моральні, 
соціальні, культурні, духовні тощо), що одержує людина у процесі трудової діяльності, 
які є цінними для неї і дають змогу задовольнити актуальні для неї потреби. 

Винагорода може бути як внутрішньою, так і зовнішньою. Внутрішня 
винагорода пов’язана із задоволенням своєю працею: власне процесом праці, 
досягнутими цілями, усвідомленням суспільної значущості праці та її результатів, 
відчуття у зв’язку з цим самоповаги. Зовнішню винагороду працівник одержує від 
організації. Трудовий дохід, кар’єрне зростання, символи службового статусу та 
престижу, позитивні відгуки з боку колег і керівників, державні нагороди та нагороди, 
що їх надає підприємство, інші форми нематеріальної мотивації – різновиди зовнішньої 
винагороди.  

 Сьомий етап – задоволення потреби. Залежно від рівня задоволення потреби, 
розміру винагороди, її відповідності докладеним зусиллям і очікуванням людина 
намагатиметься задовольнити нову потребу, зазвичай потребу вищого рівня, або ж 
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шукати інші способи задоволення потреби. Мотивація – неперервний і циклічний 
процес, оскільки потреби завжди є, і людина прагне їх задовольнити. У разі якщо 
діяльність, спрямована на задоволення певних потреб, дала позитивний результат, 
людина намагатиметься не тільки повторити цю ситуацію, а й задовольнити інші 
потреби, зокрема потреби вищого рівня. Невдача спонукає людину до спроби знову 
задовольнити цю потребу. Для цього потрібно докласти більших зусиль, працювати 
старанніше. Людина може й не змінювати своєї трудової поведінки, але тоді вона 
зможе задовольнити потреби лише нижчого рівня.  

Спектр потреб завжди широкий, і не всі вони можуть бути задоволені 
одночасно, тому мотивація існує на будь-якому етапі трудової діяльності людини. 
Цілковите задоволення потреб неможливе. Крім того, більшість потреб циклічні. Через 
певний проміжок часу після їх задоволення вони знову виникають і спонукають 
людину до діяльності. Задоволення результатами і працею формує у працівника 
відчуття відданості, прихильності та лояльності до організації. Прихильний працівник 
позитивно оцінює своє перебування в організації, прагне бути корисним і зробити 
внесок у досягнення її цілей. Прихильність пов’язана з лояльністю працівника до своєї 
організації та його турботою про досягнення нею успіху. До чинників, що формують 
лояльність, належать:  

– задоволеність змістом роботи та її результатами;  
– задоволеність статусом і кар’єрою в організації;  
– упевненість у доцільності роботи в цій організацій протягом тривалого періоду 

часу;  
– висока міра довіри до керівництва та колег по роботі; 
– відчуття турботи з боку організації та ін.  
І навпаки, у разі якщо працівник постійно невдоволений своїми результатами і 

процесом праці, у нього може виникнути мотиваційне вигорання. Характерні ознаки 
мотиваційного вигорання:  

– погіршання результатів праці; 
– байдуже ставлення до роботи;  
– погіршання взаємовідносин з керівниками, колегами, підлеглими;  
– емоційне виснаження тощо. Мотиваційне вигорання у працівників можуть 

спричинити:  
– брак умов, зокрема ресурсів, для досягнення потрібних результатів;  
– недостатня компетентність чи кваліфікація для виконання обов’язків (робіт) на 

відповідній посаді (робочому місці);  
– брак можливостей для реалізації свого потенціалу (рівень знань, умінь і 

навиків у працівника набагато вищий, ніж того вимагає посада/робота, котру він 
обіймає/виконує);  

– відсутність професійного чи кар’єрного зростання;  
– надмірне або недостатнє завантаження на роботі;  
– нечіткість формулювання цілей і завдань;  
– відсутність необхідних повноважень;  
– зміна пріоритетів і цінностей у житті та ін. 
Література: 1. Колот А.М., Цимбалюк С.О. Мотивація персоналу: підручник / А. 

М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К. :КНЕУ, 2011. – 397с. 
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РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ СТАДІЙ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  

 
Викл., асп. Устіловська А.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  
 
Розвиток персоналу є однією з основних стадій управління персоналом (рис. 1), 

що спонукає працівників до покращення своїх професіональних якостей. 
      

                         

Рисунок 1 – Стадії управління персоналом 
 
Гетьман О.О., Білодід А.О. [1] визначає розвиток персоналу, як цілеспрямований 

системний підхід до вдосконалення якісних характеристик персоналу організацій з 
метою підвищення трудових показників та зростання загальної продуктивності і 
результативності.   

На думку Ткаченко А.М., Марченко К.А. [2] розвиток персоналу – 
цілеспрямований та систематичний вплив на працівників шляхом професійного 
навчання впродовж їх трудової діяльності з метою досягнення високої ефективності 
виробництва, підвищення конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, 
забезпечення виконання працівниками нових більш складних завдань на основі 
максимально можливого використання їх здібностей. На думку В.А. Сливки [3] 
розвиток персоналу – критерій ефективності соціально-економічної діяльності 
підприємства. Брич В.Я., Гугул О.Я. [4] представляють розвиток персоналу як 
комплексне, багатогранне поняття, яке охоплює широке коло економічних, соціальних, 
психологічних та педагогічних проблем. Через це в економічній літературі не існує 
єдиного підходу до його визначення. 

За Плугіною Ю.А. [5] розвиток персоналу – зміна якісних характеристик певної 
категорії, що може відбуватись як зі зміною її кількісних параметрів, так і без цього. 

Гетьман О.О., Плясун А.В. [6] під розвитком персоналу розуміють каталізатор 
безперервного організаційного та особистісного росту працівників шляхом 
удосконалення їх компетенцій, розширення обсягу знань, підвищення компетентності, 
здатності до навчання, інтересу до змісту праці. Його основна мета полягає у 
збільшенні «віддачі» кожного працівника, структурного підрозділу та організації 
загалом за рахунок «підкріпленої і вмотивованої» лояльності працівників. 

Збрицька Т.П., Савченко Г.О., Татаревська М.С. [7] наголошують, що розвиток 
персоналу – сфера, пов’язана з підготовкою співробітників до виконання нових 
функцій, зайняття нових посад, розв’язання нових завдань. 

За словами Грибик І.І., Копець Г.Р. [8] розвиток персоналу – це система 
навчання, організаційного розвитку та професійного зростання персоналу, 
функціонування якої спрямовано на вирішення поточних і стратегічних завдань 
організації завдяки забезпеченню більшої індивідуальної та організаційної 
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ефективності. Основна мета розвитку персоналу – збільшення «віддачі» кожного 
працівника, структурного підрозділу та організації загалом. Система розвитку 
персоналу передбачає: професійне навчання; планування та розвиток кар'єри; 
створення та ведення кадрового резерву; розкриття потенціалу працівників, 
найефективніше використання їхніх здібностей, знань і навичок. 

З наведених вище визначень можна зробити висновок, що розвиток персоналу 
впливає не лише на особисте зростання працівників, але і, як наслідок, на підвищення 
ефективності виробництва.  

 
Рисунок 2 – Розвиток персоналу підприємства  

Примітка: побудовано автором на основі джерел [1-8] 
 
Література: 1. Інноваційні методи розвитку персоналу / Гетьман О.О., Білодід 

А.О. // Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 17. 2017. С. 556-561., 2. 
Ткаченко А.М. Професійний розвиток персоналу – нагальне завдання сьогодення / А.М. 
Марченко К.А. Ткаченко // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – № 1. – С. 194–197. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ecvd_2014_1_32., 3. 
Сливка О.А. Формування моделі розвитку персоналу на основі концепції людського 
розвитку / О.А. Сливка // Торгівля і ринок : темат. зб. наук. пр. – Вип. 29. – Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2010. – С. 109–114., 4. Брич В.Я. Теоретичні аспекти розвитку персоналу / 
В.Я. Брич, О.Я. Гугул // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – 
№ 5. – С. 13–16. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/ pdf/ekon/2009_5_2/pdf/013-016.pdf/, 5. Плугіна Ю.А. 
Розвиток персоналу підприємства: підходи, сутність, моделі / Ю.А. Плугіна // Вісник 
економіки транспорту і промисловості. – 2014. – № 42. – С. 323–327. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka. ru/article/n/rozvitok-personalu-
pidpriemstva-pidhodi-sutnistmodeli, 6. Гетьман О.О. Розвиток персоналу в забезпеченні 
безпеки ринку праці / О.О. Гетьман, А.В. Плясун // Економічні науки: Вісник 
Запорізького національного університету. – 2016. – № 1(29). – С. 97–105. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnykznu.org/visnyk_ua/ 
arh/t_visn_2016/2016econ1.html, 7. Управління розвитком персоналу : [навч. посібник] / 
[Т.П. Збрицька, Г.О. Савченко, М.С. Татаревська] ; за заг. ред. М.С. Татаревської. – О. : 
Атлант, 2013. – 427 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu. 
ua/jspui/handle/123456789/467, 8. Грибик І.І., Копець Г.Р. Проблеми розвитку персоналу 
на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / І.І. Грибик, Г.Р. Копець. Режим 
доступу – http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/2443/1/37.pdf 
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙ: ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

Канд. наук з держ. управ. Федоров Г.О. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

 
Історично в Україні нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності 

було вперше започатковано 1991 р. Законом України «Про інвестиційну діяльність». На 
той час було вперше проголошено про формування пільгових умов для інвесторів, про 
надання амортизаційної, податкової, цінової, кредитної допомоги в напрямі державного 
регулювання інвестиційної діяльності та застосування державних замовлень, надання 
державної фінансової підтримки і страхового захисту інвестицій [4]. 

Законодавчий інструмент, як ключовий в організаційних методах, водночас 
виступає підґрунтям в організаційно-економічному механізмі державного регулювання 
залучення інвестицій, що цілком логічно пояснюється визначенням усіх дій стосовно 
інших інструментів та засобів через формування нормативно-правового державного 
поля.  Реалізація обраної інвестиційної стратегії держави розпочинається з розроблення 
самої стратегії, її планування, формування комплексу заходів, спрямованих на втілення 
стратегії в життя, та формування системи нормативно-правового забезпечення з метою 
її реалізації. Основи стратегії залучення інвестицій закладено в Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020» [0], у рамках якої передбачено реалізацію програми 
залучення інвестицій. Як  першочергові заходи, зокрема й пов’язані з залученням 
інвестицій, у документі відзначено необхідність захисту права приватної власності, 
захисту економічної конкуренції, запровадження стимулюючих  механізмів 
інвестиційної діяльності [6]. Проте програму залучення інвестицій відповідно до 
Стратегії ще не розроблено. 

Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» на території України 
для іноземних суб`єктів господарської діяльності упроваджуються такі правові режими: 

1. Національний режим, згідно з яким іноземні суб`єкти господарської 
діяльності отримують рівний з українськими суб’єктами  обсяг прав та обов`язків. 

2. Режим найбільшого сприяння, згідно з яким іноземні суб`єкти 
господарської діяльності отримують найбільш сприятливий обсяг прав, пільг та 
преференцій. 

3.  Спеціальний режим, що застосовується до певних територій спеціальних 
економічних зон та до територій митних союзів [3]. 

Концепція державного регулювання інвестиційної діяльності, за умов 
трансформації ринкової економіки, розкриває основні принципи регулювання 
інвестиційної діяльності з урахуванням перспективи залучення та використання 
інвестицій та реальної економічної ситуації [1]. З метою покращання інвестиційного 
іміджу в Україні розроблено відповідну програму та затверджено План заходів щодо 
виконання програми «Інвестиційний імідж України» [2]. Варто відзначити, що 
більшість із задекларованих у програмі цілей не досягнуто й сьогодні. Частину з них 
дублюється в Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [6]. Покращання 
потенційних можливостей щодо сприяння збільшенню надходжень інвестицій було 
забезпечено під час прийняття Закону України «Про підготовку та реалізацію проектів 
за принципом «Єдиного вікна» [5]. 

На сьогодні розроблено та введено в дію нормативно-правові акти, що 
регулюють більшість сторін інвестиційної діяльності. Разом із тим вони декларують 
безліч тривалих процедур, що обтяжують процес надходження інвестицій, таким 
чином, сприяючи формуванню несприятливого  інвестиційного клімату в державі. 
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Література: 1. Концепція регулювання інвестиційної діяльності в умовах 
ринкової трансформації економіки : Постанова КМУ № 384 від 1 черв. 1995 р. URL : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/384-97-%D0%BF.  2. Про затвердження плану 
заходів щодо виконання Програми «Інвестиційний імідж України» : наказ Міністерства 
економіки України № 2 від 11 січ. 2006 р. URL : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0056665-
06.  3. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України № 96-ХІІ від 16 квіт. 
1991 р., зі змінами. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12.  4. Про інвестиційну 
діяльність : Закон України № 1560-ХІІ від 18 верес. 1991 р. URL : 
http://zakon.nau.ua/search/.  5. Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за 
принципом «Єдиного вікна» : Закон України № 2623–VI від 21 жовт. 2010 р. URL : 
http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2623-17.  6. Про стратегію сталого розвитку 
«Україна-2020» : Указ Президента України № 5/2015 від 12 січ. 2015 р. URL : 
http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/5/2015. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: 

ЕВОЛЮЦІНИЙ ПІДХІД 
 

Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., ст. гр. ПТЗ-50 Скрипка І.А. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
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 – 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 [1]. В дослідженні еволюції 
соціальної  відповідальності слід приділити 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 [2]: 

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 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 
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усіма, хто опиняється під впливом її діяльності. У центр постає проблема досягнення та 
суміщення інтересів всіх учасників «життєдіяльності» організації. 

Отже, 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 ситуаці. 

Література: 1. Міжнародний стандарт ISO/FDIS 26000 «Керівництво з соціальної 
відповідальності» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ksovok.com. 2. 
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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Розвиток будь-якого явища характеризується якісними змінами, тобто 

переходом від одного стану до іншого, необоротністю процесу, тобто розвиток 
припускає стабільність та специфічністю. Розвиток, на думку Р. Ансоффа [1, c. 306], – 
це питання не стільки того, що є, скільки того, що може бути зроблене з тим, що є. 
Сьогодні світова економіка переживає серйозні зміни. У сформованих умовах ринку 
України також відбуваються значні зміни, коли успішний розвиток підприємства й 
саме його існування безпосередньо залежать від розробленої стратегії і методів її 
впровадження.  

Зростання і розвиток, на думку Р.Л. Акоффа, – не те саме. Зростання може 
відбуватися з розвитком або при його відсутності. У більшості випадків зростання 
означає підвищення розмірів або числа об'єктів. До росту корпорації, підприємства 
відносяться як збільшення їхніх розмірів, так і розширення діяльності за наступними 
показниками: обсяг виробництва, частка на ринку, чисельність персоналу, величина 
продажів, чистий прибуток і т.д. Обмеження росту не обмежує розвиток [2]. Розвиток 
визначається як тісно взаємозв'язаний процес кількісних і якісних перетворень. 
Кількісні зміни – зростання – це збільшення або зменшення складових частин 
організації. Якісні зміни – це перетворення структури і функцій організації, її частин і 
елементів. Останні необов'язково повинні супроводжуватися зміною кількісних 
характеристик. Згідно з законами діалектики, рушійною силою будь-яких змін є 
суперечності [3]. Філософська наука визначає, що на відміну від явищ руху, зміни, що 
можуть викликатися дією і зовнішніх по відношенню до об'єкта сил, розвиток являє 
собою саморух об'єкта – іманентний процес, джерело якого укладено у самому об'єкті, 
що розвивається. Розвиток виникає в результаті протиріч, боротьби нового і старого, 
боротьби «суперечливих, взаємовиключних, протилежних тенденцій», властивим 
об'єктам «природи», їхнього подолання, перетворення в нові протиріччя. 

В економічному аспекті, А.В. Черних [4] визначає розвиток як процес зростання 
розмірів підприємства та підвищення показників його діяльності, шляхом постійного 
вдосконалення виробництва, оновлення технологій та моделей управління 
підприємством. Погляди інших науковців, зокрема А.Н. Арзіліян, О.М. Азріліян, Є.В. 
Калашникова, О.В. Квардакова [5] зосереджені на життєвій силі підприємства, 
здатності протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища. В основі розвитку 
підприємства лежать зміни, спричинені гнучкістю внутрішньої системи та адаптивності 
до змін зовнішнього середовища, в результаті чого підприємство більш ефективно 
функціонує, набуваючи нових можливостей та властивостей. В межах дослідження 
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сенсу поняття «адаптивний розвиток підприємства», детального аналізу потребує зміст 
понять «адаптація» та «адаптивність», які носять дещо різну семантичну забарвленість. 

Реалізація адаптивної екосистеми починається з формулювання критерію 
адаптивності. Адаптивність, на думку вчених С. Б. Алєксєєва та В. Т. Денисова, являє 
собою оцінку можливості підприємства вчасно та адекватно реагувати на зміни 
зовнішнього середовища та як результат адаптивного розвитку [6, с. 32]. Г. В. 
Строкович зазначає, що адаптивність підприємства – це швидкість його реагування на 
зміни, що відбуваються як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищах протягом 
функціонування на всіх стадіях життєвого циклу [7]. К. О. Бояринова та Т. В. Войтун 
наголошують, що під адаптивністю варто розуміти як рівень здатності і готовності 
підприємства реагувати на загрозливі зовнішні впливи та нівелювати їх шляхом 
використання тих чи інших інновацій [8, с. 113]. М. О. Турко вважає, що адаптивність – 
це категорія, яка характеризує здатність підприємства як відкритої системи 
пристосовуватися до змін у внутрішньому і зовнішньому середовищах для 
забезпечення бажаної ефективності діяльності [9, с. 39]. Адаптивність як інтегральну 
характеристику ефективності діяльності підприємства трактує Т. І. Дем’яненко [10, с. 
218]. 

Отже, як критеріальна категорія, адаптивність носить оціночний характер. 
Дослідники визначають її як властивість, характеристику або здатність екосистеми. 
Автори даного дослідження схильні погодитися з трактуванням категорії 
«адаптивність» як властивості системи трансформуватися і підлаштовуватися під зміни 
як екзогенного, так і ендогенного середовища. Під час визначення адаптивності 
екосистеми в якості верхньої межі значень можна прийняти масштаб змін, час і 
вартість зміненої системи відповідають значенням за двома іншими осями координат. 
Потім необхідно оцінити час, масштаб і ступінь складності змін екосистеми при різних 
варіантах реалізації адаптивних сценаріїв.  

Література: 1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф : [пер. с 
англ.]. – М. : Экономика, 2005. 2. Акофф Р. Планування майбутнього корпорації /Пер. З 
англ. під ред. В.И. Данілова -Данільяна. Прогрес, 1985. – 328с. 3. Економічний 
енциклопедичний словник / За ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. – 568 с. 4. 
Черных А. В. Механизм устойчивого развития предприятия в период активной 
инвестиционной деятельности: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05. – Белгород: 
2006. – 20 с. 5. Большой экономический словарь: 26500 терминов / авт. и сост. 
Азрилиян А.Н., Азрилиян О.М., Калашникова Е.В., Квардакова О.В. – 7-е изд., доп. – 
М.: Ин-т новой экономики, 2007. – 1472 с. 6. Алексеев С. Б. Адаптивное управление 
конкурентоспособностью предприятия : монография / С. Б. Алексеев. – Донецк : 
ДонНУЭТ, 2007. – 170 с. 7. Строкович Г. В. Адаптивність як основа довгострокового 
функціонування підприємства [Електронний ресурс] / Г. В. Строкович. – Режим 
доступу: http://dspace.nua.kharkov.ua. 8. Бояринова К. О. Наукові підходи та 
детермінанти забезпечення інноваційної адаптивності промислового підприємства / К. 
О. Бояринова, Т. В. Войтун // Економічний аналіз. – 2014. – Т. 14, № 2. – С. 111–116. 9. 
Турко М. О. Теоретичні підходи до визначення категорії «економічна адаптивність 
підприємства» / М. О. Турко // Вісник Хмельницького національного університету. – 
2014. – № 6, Т. 1. – С. 38-41. 10. Дем’яненко Т. І. Оцінка рівня адаптивної гнучкості у 
формуванні адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком 
підприємства / Т. І. Дем’яненко // БізнесІнформ. – 2012. – № 2. – С. 217–220.  

 
 
 
 
 
 

243 



МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ РИНКІВ 
 

Ст. гр. ЕКЗм-11 Цесельська К.А.,  
Науковий керівник: д-р. екон. наук, проф. Калініченко Л.Л. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Ринок як система відношень купівлі-продажу між економічно вільними 

продавцями і покупцями, це багатогранне та багато структурне явище, яке 
підпорядковується у своєму розвитку закону попиту-пропозиції.  

Ринкова сфера представляє собою єдину систему з визначеною ієрархією та 
структурою, тісними взаємозв'язками і пропорціями між окремими секторами та 
сегментами. Важливим завданням дослідження ринку є оцінка, аналіз і прогнозування 
стану і розвитку ринків.  

Пізнати кількісний бік ринкових процесів у нерозривному зв'язку з їх якісним 
боком, адекватно оцінити ринкову кон’юнктуру, аналізувати ринкові явища і процеси, 
охарактеризувати його структуру і динаміку, оцінити його коливання, виявити і 
змоделювати вплив ринкових чинників, прогнозувати його подальший розвиток та 
розробити оптимальні управлінські рішення можливо за допомогою методів 
кількісного охоплення і дослідження ринкових явищ і процесів.  

Кількісні методи надають можливість  вивчити ринок у поширеному змісті як 
систему економічних відносин, особливості функціонування окремих ринків: предметів 
споживання, засобів виробництва, праці, інновацій, грошового, валютного, фондового, 
кредитного та інших ринків, процеси руху товарів в економічному і географічному 
просторі, їх обмін на гроші за цінами, що складаються відповідно до дії ринкового 
механізму, рівень матеріально-технічного та ресурсного забезпечення, соціально-
економічні результати функціонування ринків [1]. 

Суб'єктами ринку є продавці (власники товару) і покупці (власники грошей, 
пред'явники попиту).  

Об'єктом їх взаємовідносин є товар.  
Результатом їх взаємовідносин стає угода, метою якої для продавця є прибуток, 

а для покупця – задоволення потреб. 
Процес аналізу ринку складається з вивчення таких питань: 
1. товар і його можливості задовольнити існуючі і перспективні потреби 

споживачів; 
2. ринок, його географічне положення, сегментація, структура, тенденція 

розвитку; 
3. споживачі як існуючі, так і можливі, їх сегментація, потреби, ступінь 

задоволення потреб, вплив на них певних чинників; 
4. конкуренти, їх склад, методи і результати їх діяльності 

 На основі аналізу ринку характеризують його кон'юнктуру, тобто: 
1. динаміку обсягів виробництва, структури, використання виробничих 

потужностей, портфеля замовлень; 
2. попит і споживання окремих груп споживачів; 
3. товар, його збут, конкурентоспроможність товару; 
4. міжнародну торгівлю; 
5. ціни, їх рівень, динаміку, політику ціноутворення [2]. 
У кількісних методах дослідження ринку велике значення має використання 

абсолютних і відносних показників. Важливу роль відіграє метод угруповань, які 
використовуються для сегментації ринку і виділення однорідних груп підприємств. 
Одним з найбільш поширених методів аналізу  ринку є побудова різних індексів. Для 
виявлення тенденцій будуються динамічні ряди, вивчаються сезонні коливання ринку і 
виявляється тренд [3]. 
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Основними показниками кон'юнктури ринку є: 
1. масштаб ринку - його ємність, обсяг операцій з купівлі-продажу товарів 

(товарообіг), число підприємств різних типів, які виступають на ринку; 
2. ступінь збалансованості ринку - співвідношення попиту і пропозиції; 
3. динаміка ринку (зміна основних параметрів ринку, їх вектора, швидкість і 

інтенсивність, основні тенденції); 
4. ступінь ділової активності; 
5. рівень ринкового ризику (оцінка ймовірності втрат поразки на ринку); 
6. рівень стійкості основних параметрів ринку в динаміці і просторі - показники 

варіації; 
7. сила і розмах конкурентної боротьби (число конкурентів, їх активність); 
8. циклічність ринку, тобто становище ринку в певній точці 
(Стадії економічного або сезонного циклу); 
9. середня норма прибутку (сума валового і чистого прибутку і показники 

рентабельності). 
Різноманіття методів,  оказників оцінки ринку з одного боку ускладнює процес 

аналізу, а з іншого - дає гнучкість при виборі. Однак багато сторін ринку неможливо 
точно оцінити за допомогою існуючих показників [4]. 

Література:1 Калініченко Л.Л. Маркетинг навч.посібн. / Л. Л. Калініченко,  Є. В. 
Кильницька./ - Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – 172 с. 2.Лопатников Л. И. 
Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. / 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Дело – 2003. – 520 с.  

 
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МОБІЛЬНОГО БАНКІНГУ В УКРАЇНІ 

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

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Конкуренція між банківськими установами змушує їх шукати нові шляхи 

залучення клієнтів та збільшення послуг для наявних, активно використовуючи для 
цього можливості Інтернет-технологій. У зв’язку із цим важливим напрямом розвитку 
вітчизняних банків є розроблення та впровадження високотехнологічних дистанційних 
послуг. 

Мобільний банкінг – це система, яка дає можливість клієнту управляти 
власними безготівковими коштами за допомогою мобільного телефону, смартфону або 
планшету. Ця послуга у банках представлена у вигляді додатків для планшетів і 
смартфонів з операційними системами iOS, Android, Windows Phone та ін. 

Історія даної технології ведення банківського бізнесу у світі є досить 
нетривалою. Онлайн-банкінг зародився у США, коли відкрився перший віртуальний 
банк Security First Network Bank у 1995 р., проте перші системи мобільного банку 
з'явилися лише в 1999 році, коли ряд європейських банків запропонували своїм 
клієнтам користуватися даною послугою за допомогою СМС [1]. Перші програми 
мобільних банків, які з'явилися пізніше, через складність свого інтерфейсу не отримали 
великого визнання користувачів і, фактично, мобільний банкінг став масовим явищем 
лише в епоху появи смартфонів.  

Частка користувачів смартфонів або планшетів у Європі, які використовують 
свій пристрій для банківських операцій, досягла 47%. При цьому, дослідження 
говорять, що понад 70% клієнтів мобільного банкінгу 13 європейських 
країн ефективніше керують своїми фінансами завдяки йому. Зараз у Японії в системі 
інтернет-банкінгу здійснюється вже понад 90% фінансових операцій [1]. 

На сьогоднішній день вважається, що мобільний банкінг є адаптованою версією 
інтернет-банкінгу з урізаним набором функцій, однак, передбачається, що в 
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майбутньому ситуація зміниться, тому що мобільні пристрої мають ряд переваг перед 
персональним комп’ютером, також як додатки мають переваги перед сторінкою у 
браузері. 

Сучасний мобільний банкінг є невід'ємною частиною будь-якого банку, що 
працює з роздрібними клієнтами. Зручність і простота використання в сукупності з 
розвитком електронних гаджетів дозволяють розвивати банківський бізнес далеко за 
межами відділення банку. Мобільний банкінг – це система, яка дозволяє отримати 
інформацію і управляти коштами на банківському рахунку за допомогою мобільного 
телефону або планшетного комп'ютера. Мобільний банкінг демонструє високі темпи 
розвитку лише в останні кілька років, а обсяг інтернет-трафіку з мобільних пристроїв 
вже перевищив трафік зі стаціонарних комп'ютерів.  

Проаналізуємо деякі істотні переваги мобільного банкінгу у порівнянні з 
послугою, що надається безпосередньо у відділенні банку, а саме: 

1) зручність і простота використання. Складні процеси укладені у прості 
візуальні уявлення. Є численні підказки, система наочна і максимально спрощена; 

2) дешевизна. Якщо доступ здійснюється через мобільний Інтернет, то плата 
за користування - це вартість інтернет-трафіку; 

3) необмежений 24-годинний доступ. Мобільний банкінг доступний 
цілодобово, не обмежується роботою відділень банку. Аналогічно немає обмеження за 
територією; 

4) контроль грошових коштів. Використовуючи мобільний телефон, можна 
в будь-який момент проконтролювати зарахування грошових коштів, дізнатися суму 
наступного платежу по кредиту і т. ін. 

Мобільний банкінг не обмежується лише прямим призначенням - він здатний 
вирішувати й інші, зокрема, маркетингові, завдання. За його допомогою можна збирати 
статистичну інформацію (банк може класифікувати відомості 
про різні клієнтські групи і тим самим розробляти для них нові сервіси), реалізовувати 
різні бонусні програми (з'являється можливість заохочувати будь-які клієнтські групи), 
стимулювати інтерес до споживчих кредитів (власникам кредитних карт можуть бути 
вислані SMS-повідомлення з інформацією 
про нові умови кредитування), розширювати клієнтську базу, так як сам мобільний 
банкінг є досить новим, прогресивним віянням, що грає певну роль у залученні 
клієнтів, особливо молоді) [2]. 

Розвиток подібних систем є вигідним як клієнту, так і банку. Завдяки онлайн-
банкінгу банки скорочують адміністративні витрати (на персонал, оренду приміщення 
тощо). Якщо говорити про користь для клієнтів, то, не враховуючи економію часу на 
стояння у чергах, заощадження на комісійних за оформлення платежу становлять понад 
6 грн. Експерти відзначають, що протягом 2014–2019  рр.  у  сфері  електронного  
банкінгу в Україні відбувся значний прорив. Лише за 2014 р. кількість платежів через 
Інтернет зросла з 120,5 млн. до 256,4 млн., а в грошовому вираженні обсяг трансакцій 
збільшився більш ніж удвічі – до 112,7 млрд. грн. [2]. 

Сьогодні за допомогою мобільного банкінгу можливе здійснення двох основних 
типів операцій – отримання та передача інформації та проведення платежів. До 
отримання інформації відносяться, наприклад, SMS-інформування про операції з 
банківськими картками, перевірка залишку на банківському рахунку або рахунку 
банківської картки, отримання інформації про залишок заборгованості за кредитом, 
перегляд курсів валют, пошук найближчого відділення банку та інші подібні послуги. 
До платіжних послуг – внутрішньобанківські перекази в різних валютах, погашення 
кредитів, купівля/продаж валюти, платежі до податкових і бюджетних організацій, а 
також оплата мобільних і стаціонарних телефонів, інтернету, комерційного 
телебачення, послуг ЖКГ тощо. Найпопулярніші послуги в мобільному банкінгу – це 
поповнення рахунку стільникового телефону, платежі за Інтернет та житлово-
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комунальні послуги (понад 50%). Все більш затребуваними стають також зовнішні 
перекази та поповнення електронних гаманців. 

Найбільш активними та технологічними учасниками онлайн-банкінгу є: 
«ПриватБанк», «Альфа-Банк», «VTB Банк», «ПУМб», «Райффайзен Банк Аваль», 
«УкрСиббанк», «Укрсоцбанк». Лідером за впровадженням Інтернет-технологій в 
Україні, безперечно, є «ПриватБанк», база якого давно перевищує мільйон осіб. За ним 
– «Альфа-Банк», «Укрсиббанк» та ін. 

Література: 1. Виговська Л., Оліярник М. 100 млрд. грн. на рік. Ринок 
мобільного та інтернет-банкінгу б’є рекорди. Режим доступу : 
http://biz.nv.ua/ukr/publications/100-mlrd-na-rik-rinok-mobilnogo-ta-internet-bankingu-v-
ukrajini-b-je-rekordi-108675.html  2. Тищенко О.І. Огляд сучасних тенденцій на ринку 
онлайн-банкінгу в Україні. Економіка і суспільство. Випуск 13. 2017. С. 1237-1243. 

 
 

БРЕТТОН-ВУДСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА 
 

Канд.екон.наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр. А-46 Депарма В.О. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
У 1944 року, незадовго до закінчення Другої світової війни, основні учасники 

процесу міжнародної торгівлі зустрілися на конференції в містечку Бреттон-Вудс (штат 
Нью-Гемпшир, США), щоб виробити угоду про майбутню міжнародну валютно-
кредитну систему. На цій конференції, що отримала назву Бреттон-Вудська, були 
засновані: Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) - для впровадження і керівництва над 
прийнятою валютною системою та Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
(МБРР) - для кредитування валютної системи. Штаб-квартира МВФ розташовується в 
Вашингтоні - столиці США. Відзначимо, що дана організація замислювалася і є в даний 
час фінансовим інструментом, який дозволяє США реалізовувати свою політику за 
допомогою видачі «політичних» кредитів залежним країнам, під певні умови 
політичного характеру і нав'язування їм своєї волі. 

Бреттон-Вудська валютна система, заснована на доларі США і золоті, 
характеризувалася такими основними рисами: 

1. Всі країни зафіксували паритети своїх валют по відношенню до долара США. 
Долар нарівні з золотом служив базою для встановлення паритетів валют решти 
капіталістичних держав. Відхилення курсу від офіційно встановленого допускалися в 
межах ± 1%. 

2. Центральні банки і урядові валютні органи країн-учасниць Угоди мали 
можливість обміняти свої долари на американське золото за офіційною твердою ціною 
35 дол. за унцію (31,1 г) чистого золота. 

3. Міжнародний валютний фонд надавав країнам-учасницям Угоди кредити в 
іноземних валютах для фінансування дефіциту їхніх платіжних балансів. 

4. У світовому обороті в якості резервних і платіжних засобів, поряд із золотом, 
широко використовувалися долар США і англійський фунт стерлінгів. 

Девальвація валюти понад 10% вимагала дозволу МВФ. Для підтримки курсу 
валют центральні банки були зобов'язані проводити валютну інтервенцію. Це 
стосувалося і долара. Якщо курс долара падав, центральні банки інших держав повинні 
були скуповувати його в цілях підтримки курсу. Таким чином США поклали на інші 
держави завдання підтримки курсу долара. Вперше в історії в особі Міжнародного 
валютного фонду було створено орган міждержавного валютного регулювання. 

В рамках Бреттонвудської системи долар був прирівняний до золота, тобто 
фактично був встановлений доларовий стандарт. Долар виявився єдиною валютою, 
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конвертованою в золото, став основою валютних паритетів, валютної інтервенції 
центральних банків, основним міжнародним платіжним і резервним засобом. 

Така світова валютна система була обумовлена новим розміщенням сил у світі, 
коли європейські країни і Японія зазнали великих втрат у війні. У 1949 р На частку 
США доводилося 54,6 промислового виробництва, 33% експорту і 75% офіційних 
золотих запасів капіталістичного світу. Встановлення володування долара у світовій 
валютній системі забезпечувало США великі економічні переваги.  

Однак Бреттон-Вудсські угоди не змогли забезпечити стабілізацію валютних 
курсів країн-учасниць цієї Угоди. То одна, то інша країна змушена була проводити 
девальвацію або ревальвацію своїх валют. За умовами Бреттон-Вудської угоди 
девальвація означала офіційно оголошене зниження золотого вмісту грошової одиниці і 
відповідне зменшення її курсу по відношенню до долара США. Разом з тим девальвація 
є потужним наступальним засобом в конкурентній боротьбі на світовому ринку. Вона 
завжди стимулює експорт товарів з країни, девальвованій валюту, що покращує стан 
торговельного та платіжного балансів. 

Бреттон-Вудська валютна система проіснувала до 1973 р Її крах був викликаний 
різким загостренням становища долара США на початку 1970-х років. Офіційно 
Бреттон-Вудська валютна система була скасована на основі Ямайських угод 1976-1978 
рр., які передбачали скасування золотих паритетів валют і офіційної ціни золота, 
закріплювали в ролі світових грошей замість золота провідні національні валюти, а 
також спеціальні права запозичення (СДР), легалізацію плаваючих валютних курсів. Зі 
скасуванням золотого змісту валют Статут МВФ передбачав встановлення валютного 
паритету на базі СДР. Збережений МВФ був уповноважений здійснювати більш 
жорсткий нагляд за валютними курсами, посилити міждержавне валютне регулювання. 

Однак реальний розвиток четвертої світової валютної системи за минулі три 
десятиліття пішов з великими відхиленнями від зазначених принципів. 

По-перше, СДР, формально оголошені основою валютних паритетів, не стали 
еталоном вартості, головним платіжним і резервним засобом. Ця роль в основному 
зберіглася за американським доларом. 

По-друге, заходи міждержавного регулювання МВФ виявилися неефективними 
в умовах, коли в економічній політиці офіційних органів влади переважала опора на 
ринкові принципи розвитку економіки, включаючи систему світових господарських 
відносин. Недосконалість Ямайської валютної системи особливо наочно проявилося під 
час валютних криз в Мексиці в 1995 р, в країнах Південно-Східної Азії в 1997 р, в Росії 
в 1998 р, в Бразилії в 1999 р  

Ці події свідчили про необхідність координації дій країн у подоланні кризових 
явищ і змушували по новому оцінити роль МВФ і МБРР відповідно політики країн в 
області валютних відносин. Але треба зазначити, офіційно система припинила своє 
існування, але де-факто залишається в дії. 

 
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В ПОЛІТИЦІ 

 
Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр ЕП-41  Босова Н.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Право жінок брати участь у суспільно-політичному житті гарантують Стаття 24 
та Стаття 71 Конституції України. Також Україна закріпила ґендерну квоту в 
політичному представництві, змінами до Закону Україні «Про політичні партії», та 
прийнявши Закон України «Про місцеві вибори». Однак неімперативний характер цієї 
норми, та відсутність санкцій при відмові партій її дотримуватись, у підсумку 
значущого ефекту не дали. По наслідках місцевих виборів 2015 року в обласних радах 
переважно додалося по 1-2 «жіночих» мандати (14 областей). Вінницька, Черкаська та 
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Одеська облради відповідно втратили 10, 9 та 7 мандатів депутаток-жінок. Є різке 
зростання у Львові та Хмельницькому – 9 та 8 відповідно. Але тому, що попередній 
склад цих рад був занадто «чоловічим». Впливу квот експерти не побачили. В 
більшості областей їх враховувала одна з партій або й жодна. За ініціативою Уряду, 
квоти на держслужбі пропонував проект Закону «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (№ 3411-2). 
Та його не схвалив профільний Комітет ВРУ і 5 лютого 2014 р. його було відхилено. 
Інших спроб вплинути на відсоток жінок у державній службі не було. Наразі кількість 
жінок на державних посадах не регулюється і є низькою, хоч і вищою ніж у парламенті. 
В КМУ з 23 міністрів – жінок три. Серед заступників міністрів жінок 25%, а серед 
вищого керівництва 17 міністерств жінок 18%. Для порівняння, у 2015 р. в 5 
міністерствах з 17 – це Мінсім’ямолодьспорту, Міноборони, Міненерго, Мінрегіонбуд 
та Мінкультури на посадах у вищому керівництві взагалі не було жінок. Лише одну з 25 
місцевих державних адміністрацій в Україні (24 обласних і міської) очолює жінка. Крім 
того, в адміністраціях 14 областей жодної жінки немає на посадах заступника голови. 
Загалом по країні, лише 16% цих посад займають жінки. Участь жінок у житті 
політичних партій є переважно технічною. Відповідно Ґендерного моніторингу 
парламентських виборів 2014 р., жінки працюють у партійних офісах та штабах. Зі 123 
партій-учасниць у місцевих виборах 2015 р., тільки в 23 випадках жінка очолювала 
центральні органи партії або була одним із керівників. Це 17,4% від їх загального 
числа. Водночас, жінки стають помітнішими у громадсько-політичному житті, і партії 
змушені збільшувати їх представництво. Під час сплеску волонтерських громадських 
ініціатив, пов’язаних з Майданом у 2013 р. і АТО, що почалася у 2014 р. жінки були 
дуже активні. Часто вони ініціювали й очолювали багато з цих ініціатив. Євромайдан-
SOS, Крим-SOS, Фонд Діани Макарової, Проект «Народний тил», інші волонтерські 
неурядові організації та асоціації. Це відкрило їм двері до відповідних державних 
органів, але переважно на консультативні ролі. Жінки не мають реального впливу на 
реформи. Жодний з 17 основних напрямків реформування країни не передбачає участі 
експертів з ґендерної рівності, або застосування будь-якої ґендерної експертизи. Тим 
більше, в них не представлені жінки з вразливих груп. ВИСНОВКИ. Суспільно-
політичні можливості жінок лишаються нерівними із чоловіками. Їх частка у виборчих 
органах та на призначуваних посадах високого рівня все ще лишається критично 
низькою. Це стосується як державного і політичного, так і громадського секторів. 

 
ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТОРФОВИЩ 

 
Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст. гр ЕП-21  Маслюкова П.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

За фінансування ЄС пілотний проект програми Clima East в Україні працює над 
відновленням торфовищ і сприянням їхньому раціональному використання, шляхом 
розбудови спроможності національної системи інвентаризації парникових газів (ПГ), а 
також шляхом розроблення і апробації екосистемного підходу для приведення до 
напівприродного стану розораних, деградованих торфовищ, які мають велике значення 
для місцевої економіки та з метою збереження біорізноманіття. Проект здійснюється в 
Ніжинському районі Чернігівської області, який є одним з десяти регіонів України, де 
розташовано 95% осушених торфовищ.  

Мета цього пілотного проекту в Україні – продемонструвати, як в межах одного 
ландшафту окремі ділянки занедбаних деградованих сільськогосподарських торфовищ, 
з яких відбувається викид вуглецю в атмосферу, можуть бути відновлені, а прилеглі 
території можуть бути одночасно збережені для поглинання і накопичення запасів 
вуглецю.  
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Зокрема, проект працює над підтриманням відновлення приблизно 3 тис. га 
деградованих сільськогосподарських торфовищ задля запобігання викидів вуглецю та 
збереження видів, які є дуже цінними з точки зору біорізноманіття. Крім того, проект 
працює над посиленням захисту існуючих торфовищ у Чернігівській області та 
збільшенням площі природоохоронних території на площі 6,1 тис. га.Clima East – це 
фінансований Європейським Союзом пакет проектів із надання допомоги країнам 
Східного партнерства і Росії у реалізації методів пом’якшення наслідків зміни клімату і 
адаптації до неї. Робота семи країн-учасниць – Вірменії, Азербайджану, Білорусі, 
Грузії, Молдови, Росії та України – доповнює екосистемну діяльність із пом’якшення 
наслідків зміни клімату і адаптації до неї, яку ведуть ПРООН, Глобальний екологічний 
фонд і регіональні партнери.  

Для України ця координація у рамках програми Clima East включає 
співробітництво з практичних і політичних питань з іншими країнами Кавказу та 
Східного партнерства (тобто Білоруссю і Росією), які також ведуть конкретну роботу зі 
збереження і відновлення торфовищ.  

Знання, створені програмою Clima East, сприятимуть формуванню міцної бази 
для подальшої адаптації до наслідків зміни клімату в кожній з вищезгаданих країн та 
регіоні в цілому. Інструменти, технічні рекомендації, досвід і отримані уроки 
розповсюджуватимуться у регіональному та глобальному масштабі з метою зміцнення 
спроможності щодо планування кліматичних ризиків і реагування на них.  

 
АУТСОРСИНГ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 

 
Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст. гр ЕП-21 Шебалкова Є.І. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Аутсорсинг персоналу – це одна з форм зайнятості; тимчасове 
працевлаштування, яке завдяки своїй універсальності приваблює багатьох підприємців 
і роботодавців. Підтвердженням цього є укладання договору на тимчасове виконання 
певних функцій і завдань. 

 
Таблиця – Переваги і недоліки аутсорсингу 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 
Концентрація і орієнтація на основні 
завдання і цілі підприємства 

вартість аутсорсингу досить часто може бути 
вища за вартість ведення обліку внутрішніми 
працівниками 

Забезпечення необхідними ресурсами Загроза банкрутства аутсорсингової компанії, 
що призведе до пошуку нової 

Гнучкість масштабів бізнесу. При збільшенні 
(скороченні) масштабів бізнесу підприємству 
необхідно буде наймати (скорочувати) 
працівників, нести витрати на їхнє навчання, 
обладнання робочого місця, платити 
додаткові податки, компенсації тощо, що 
потребує часу та додаткових витрат і може 
призвести до зниження мобільності бізнесу і 
зростанню витрат. Для аутсорсингової 
компанії збільшення або скорочення 
масштабів вашого бізнесу буде 
супроводжуватися лише переглядом вартості 
послуг, які передані на аутсорсинг 

Загроза невиконання конфіденційності. 
Аутсорсингова фірма гарантує, що витік 
інформації про замовника неможливий, але 
виконання цього пункту не може гарантуватися 
стовідсотково. В аутсорсинговій фірмі діє 
положення про комерційну таємницю клієнта, 
порушення якої несе збитки перш за все 
безпосередньо самій аутсорсинговій компанії. 
Передача інформації про діяльність клієнта 
виконується тільки згідно з поточним 
законодавством 

Своєчасність виконання роботи  
Мінімізація затрат на утримання персоналу.  
Надійність і стабільність.   
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На сьогоднішній день економіка країни переживає не найкращі часи, і тому 
кожна організація намагається якомога краще управляти бізнес-процесами, 
удосконалювати систему економічної безпеки, аналізуючи при цьому зовнішні і 
внутрішні фактори для того, щоб випереджувати своїх конкурентів, мінімізуючи власні 
затрати. Зазвичай організації мінімізують свої затрати за допомогою кадрового 
персоналу, скорочуючи його чи застосовуючи різноманітні форми зайнятості, 
найактуальнішою з яких є аутсорсинг. 

Сутність такого тимчасового працевлаштування полягає в тому, що фірма-
аутсорсинг сама займається підбором високваліфікованих працівників і несе 
відповідальність за достовірне і своєчасне виконання завдань.  

Основними послугами аутсорсингу є: ведення бухгалтерського обліку; 
клінінгові послуги; організація харчування працівників; проведення курсів підвищення 
кваліфікації; обслуговування та ремонт; IT послуги. 

З вищенаведеного можна сказати, що аутсорсинг персоналу є дуже актуальною 
послугою для багатьох підприємств, оскільки включає в себе управління персоналом, 
ведення документів, питання діловодства, клінінгові послуги тощо.  

 
КОРУПЦІЯ ОЧИМА ЖІНОК 

 
Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст. гр ЕП-31 Шип К.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Корупція залишається однією з головних перешкод розвитку, що стримує 
економічний та соціальний прогрес, знижує прозорість урядування та ефективність 
реформ. Згідно найпоширенішому визначенню міжнародних організацій, під корупцією 
розуміють «зловживання довіреною владою задля приватної вигоди».1 Залежно від 
залучених суб’єктів та сектору, практики зловживання владними повноваженнями 
можуть набувати форм політичної, ділової або побутової корупції, що виникає при 
взаємодії пересічних громадян та посадових осіб. Значні масштаби корупції визнаються 
одним із найважливіших викликів розвитку в Україні, а міжнародні організації 
наголошують на недостатній спроможності вітчизняних державних інститутів 
протидіяти цим практикам та толерантності громадян до корупції на побутовому рівні.3 
У той час як Україна посіла 130 місце серед 180 країн світу за Індексом сприйняття 
корупції в 2017 році,4 87% респондентів дослідження «Барометр світової корупції» в 
2016 році негативно оцінили спроби Уряду змінити цю ситуацію на краще, і лише 14% 
опитаних українців погодилися, що пересічні люди також здатні сприяти змінам у цій 
сфері.5 Хоча численні зусилля антикорупційних структур спрямовуються на подолання 
корупційних практик у діяльності вітчизняних державних інститутів, значно менше 
уваги приділяється дослідженню впливу цих зловживань на добробут всього населення 
та окремих груп громадян. 

Актуальність цієї проблеми зростає в умовах розгортання реформ в Україні, 
оскільки системна криза та політика жорсткої економії Уряду негативно позначаються 
на рівні життя населення. В процесі структурних перетворень жінки часто стикаються з 
вищою вразливістю, оскільки прояви ґендерної нерівності можуть обмежувати їх 
можливості в різних сферах життя – щодо доступу до гідної зайнятості та оплати праці, 
політичного представництва та сфери прийняття рішень, визначати прояви 
дискримінаційного ставлення чи непропорційний розподіл сімейних обов’язків між 
жінками та чоловіками.8 Як показують оцінки Всесвітнього економічного форуму, 
ґендерна нерівність залишається в Україні досить високою, а прогрес в цій сфері 
відбувається надто повільно. Зокрема, Україна посіла лише 61 місце в рейтингу  
144 країн світу за рівнем ґендерного розвитку в 2017 році; при цьому найбільш 
проблемний аспект пов’язується з політичними повноваженнями жінок – рівнем 
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представництва в національному парламенті та на вищих керівних посадах органів 
державного управління. 

Вразливість жінок може посилюватися проявами побутової корупції, оскільки 
через традиційні соціальні ролі, пов’язані з піклуванням про непрацездатних членів 
сім’ї, вони більше залежать від доступу до суспільних послуг. Маючи загалом нижчі, 
ніж чоловіки, доходи,10 жінки також більшою мірою залежать від доступності 
державних соціальних гарантій, їх «щедрості» та справедливості розподілу. Нарешті, 
соціальні та культурні бар’єри можуть визначати відмінності в ставленні жінок і 
чоловіків до корупції, оцінках гостроти цієї проблеми та настановах на подолання 
корупції. Тому застосування ґендерного аналізу має стати важливою складовою 
антикорупційних стратегій та програм на національному та місцевому рівні. 
Відповідно, завдання цього дослідження полягають в оцінці ґендерного виміру корупції 
в Україні. Результати аналізу дозволять більш ефективно спрямувати спільні зусилля 
всіх заінтересованих сторін щодо протидії корупції, просування ґендерної рівності та 
розширення можливостей жінок. Дослідження має дати відповіді на наступні ключові 
запитання: • Чи існують відмінності в сприйнятті корупції жінками та чоловіками? • Чи 
здійснюють корупційні практики різний вплив на жінок і чоловіків? 

Якщо дискусії щодо ґендерних відмінностей у сприйнятті корупції тривають, то 
різний вплив корупції на життя жінок і чоловіків одностайно визнається дослідниками. 
Міжнародні організації визначають чотири взаємопов’язані сфери, у яких корупція 
може посилювати ґендерні відмінності: 1) доступ до базових послуг, ринків і кредитів; 
2) залучення до політики; 3) порушення прав людини; 4) наслідки неефективного 
управління.35 Відповідно до цього рамкового підходу, подальший ґендерний аналіз 
побудовано навколо наступних питань: 1) залучення до політичного життя та сфери 
прийняття рішень; 2) доступ до суспільно значущих послуг; 3) доступ до ринку праці і 
ресурсів; 4) порушення прав людини; 5) наслідки неефективного управління в 
нестабільних державах. Рівний доступ жінок і чоловіків до політичного представництва 
та вищих щаблів державного управління виступає засадничою передумовою 
досягнення ґендерної рівності в суспільстві, оскільки саме від участі жінок у прийнятті 
рішень, важливих для формування державної політики, залежать й інші можливості 
їхньої реалізації в суспільстві. Разом із тим, саме в цій сфері спостерігаються найбільші 
виклики для просування ґендерної рівності в Україні. За рівнем ґендерного паритету в 
парламенті країна суттєво поступається не лише розвиненим демократіям, а й 
середньосвітовому показнику (23,8% жінок серед парламентарів країн світу станом на 
квітень 2018 року36). Незважаючи на закріплення у вітчизняному виборчому 
законодавстві ґендерних квот на рівні не менше 30% представників тієї чи іншої статі 
(2013  рік),37 кількість жінок у владі суттєво не збільшилася. Як наслідок, станом на 
вересень 2018 року жінки становили лише 12,3% народних обранців (відповідно 52 
жінки серед 423 народних депутатів). За даними ґендерного моніторингу виборів 2014 
року, 20 із 29 політичних партій взагалі не виконали цієї вимоги законодавства.38 Тому 
повільний прогрес пов’язується не лише з браком політичної волі до реалізації 
ґендерних перетворень, а й з відсутністю санкцій для політичних партій за 
недотримання ґендерних квот. 

 
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
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У відповідності до Закону України «Про Концепцію переходу до сталого 
розвитку» Україна започаткувала процес змін, які за характером та обсягом 
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експлуатації ресурсів, стратегією інвестування, спрямуванням освіти та науково-
технічного прогресу, захищеністю життєдіяльності відповідатимуть сьогоднішнім і 
майбутнім потребам, створять сприятливі умови для збереження навколишнього 
природного середовища і природно-ресурсного потенціалу держави та розвитку нації. 
Наприкінці XX ст. відбулися значні структурні зрушення в паливноенергетичному 
комплексі, що призвело до зміни організаційних структур, існуючої інституційної бази 
та методології державного регулювання не тільки в енергетиці, але і в цілому в галузях 
природних монополій. На цей процес вплинули лібералізація і глобалізація світової 
торгівлі енергоресурсами та природними ресурсами взагалі. Нерівномірність 
розміщення запасів ресурсів призвела до зростання міжнародної торгівлі 
енергоресурсами, загострення конкуренції на світовому (нафтовому) і регіональних 
(природного газу, вугілля) ринках, а також призвела до відповідних змін у структурній 
організації та інституційній базі енергетичних ринків. Усе це вимагає, незважаючи на 
підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів на всіх стадіях 
енергетичного ланцюга, залучення в господарський оборот усе нових обсягів 
природних ресурсів. Згідно з Програмою діяльності Кабінету Міністрів «Подолання 
впливу світової фінансово-економічної кризи та поступовий розвиток», яка націлена на 
мінімізацію впливу фінансової кризи на економіку України та вихід із кризи в період до 
2020 року, в Україні буде збільшуватися використання власних мінеральних ресурсів як 
для внутрішніх потреб, так і для експорту [Закон України «Про Концепцію]. Це 
посилить ураженість геологічного середовища, обумовлене порушенням стійкості 
гірського масиву, прогресуючим накопиченням відходів видобутку і збагачення 
мінеральної сировини, порушенням гідрогеологічного режиму територій, просіданням 
земної поверхні над гірничими виробками, викидами і скидами в атмосферу і водне 
середовище. Тому необхідно розробити і впровадити концепцію екологічно доцільного 
та економічно збалансованого використання природних ресурсів через впровадження 
механізму перерозподілу рентних доходів (як одного з основних джерел поповнення 
бюджету) і використання показників соціальної та особистої відповідальності 
підприємств і місцевих органів управління. Еколого-економічні показники 
збалансованого використання природних ресурсів. У відповідності до Закону України 
«Про Концепцію переходу до сталого розвитку» Україна започаткувала процес змін, які 
за характером та обсягом експлуатації ресурсів, стратегією інвестування, спрямуванням 
освіти та науково-технічного прогресу, захищеністю життєдіяльності відповідатимуть 
сьогоднішнім і майбутнім потребам, створять сприятливі умови для збереження 
навколишнього природного середовища і природно-ресурсного потенціалу держави та 
розвитку нації. В основу цієї концепції були покладені основні ідеї і принципи, 
задекларовані на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-
Жанейро, 1992 р.). Концепція визначає цілісну систему поглядів на сталий розвиток 
України, правові основи, принципи, завдання та передбачає розробки стратегій, 
державних програм, проектів соціально-економічного розвитку на найближчу і 
віддалену перспективу [Закон України «Про Концепцію]. Розробка стратегії та 
довготривалих програм соціально-економічного розвитку та охорони навколишнього 
природного середовища в контексті сталого розвитку має базуватись на таких 
принципах: – діяльність в державі має підпорядковуватися законам природи та 
обмеженням, які ними визначаються; – пріоритетність національних інтересів, 
національної культури і національної ідентичності у загально цивілізаційному поступі 
світового співтовариства; – одержаний від господарської діяльності результат не може 
бути меншим від шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу; – 
недопустимість екстенсивного використання природнихресурсів; – природні ресурси 
України належать її народові і становлять матеріальну основу його існування, 
незалежно від форм власності вони мають використовуватися з урахуванням потреб 
нинішнього та майбутніх поколінь [Закон України «Про Концепцію]. Поняття «сталого 

253 



розвитку» вперше було сформульоване в 70-х роках ХХ ст. Джоном Хартвіком і 
ґрунтувалося на обмежених запасах природних ресурсів. Правило Дж. Хартвіка 
говорить, що «...сталий розвиток можна забезпечити, інвестуючи всю ренту за 
виснаження природних ресурсів, при цьому рентний дохід може визначатися як різниця 
між ринковою ціною ресурсу і граничними витратами його добичі, у відтворений 
капітал...». Правило Дж. Хартвіка може бути розширено і сформульовано як вимога 
збереження сукупного капіталу товариства, який включає в себе поряд із 
відтворювальним капіталом і людський капітал, а також природні ресурси і якість 
навколишнього природного середовища з урахуванням їх економічн ої оцінки. У 1987 
р. в доповіді Т. Брундтланд це правило було трансформовано в концепцію сталого 
розвитку. На Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, в Ріоде-
Жанейро, концепція набула офіційний світовий статус. З політичної точки зору 
концепція сталого розвитку ґрунтується на визначенні прибутковості, за даними Дж. 
Хікса. На його думку, в практичному житті визначення рівня прибутковості показує, 
скільки люди можуть споживати, не стаючи при цьому біднішими. З визначення Дж. 
Хікса випливає, що ключовим для концепції сталого розвитку є політичне значення 
економічно і соціально-оптимального використання природних ресурсів [Гусев]. 
Виходячи з визначення сталого розвитку, одним із головних напрямів до 
збалансованого використання природних ресурсів є формування механізму визначення, 
вилучення та перерозподілу рентного доходу від використання 304 природних ресурсів. 
Де перерозподіл рентного доходу на благо всього суспільства є основним індикатором 
економічного, екологічного та соціального розвитку країни. 
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Україна має одну з найбільш роздутих медичних інфраструктур серед країн 
Центральної Європи й, одночасно, обмежені державні ресурси для її утримання. 
Відповідно до зведеного бюджету України 2015 року, близько 15% загального 
бюджетного фінансування відводиться на амбулаторне лікування, тобто, лікування без 
госпіталізації. Водночас, загальні та спеціалізовані лікарні отримують 63% державного 
фінансування. Більш детальний аналіз видатків на регіональному рівні чітко показує, 
що частка стаціонарного лікування досі значно переважає над амбулаторним 
лікуванням. В одній області лікарні та служби швидкої допомоги отримують 70% від 
загального фінансування на медичну сферу. Таким чином, на надання первинної 
медичної допомоги лишалось 16%, а на амбулаторне лікування – 4% від загального 
обласного бюджету на медицину. На заходи з попередження захворювань і й 
укріплення здоров’я відводиться лише 1,6% від загального бюджету, у деяких областях 
ця частка сягає 2,5%. Бюджет сфери охорони здоров’я (за рахунок медичних субвенцій) 
покликаний забезпечити рівне надання медичних послуг в областях, районах і на 
місцевому рівні; тому реальні витрати відрізняються залежно від регіону. Це переважно 
пояснюється різним обсягом фінансування, яке надається для сільського та міського 
населення. Саме кількість такого населення впливає на визначення обсягу 
фінансування.3 Також немає єдиного підходу щодо розподілу надходжень для різних 
статтей видатків. Хоча це надає більше автономії регіонам самостійно визначати 
оптимальні сфери для використання надходжень, це також створює більші ризики 
неефективного та диспропорційного розподілу фінансування. Окрім медичних 
субвенцій, заклади охорони здоров’я отримують фінансування з місцевих бюджетів і 
від донорів (місцевий бізнес та міжнародні організації). Таким чином, якість медичних 
установ і послуг, які вони надають, значно відрізняється залежно від кількості 
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підприємств, що працюють у певному регіоні, та надходжень місцевих податків від 
них. Місцева влада відіграє вирішальну роль у розподілі як медичних субвенцій, так і 
коштів місцевого бюджету для медичних установ. З одного боку, така система лежить в 
основі реформи децентралізації (коли місцева влада відповідає за надання таких 
місцевих послуг, як середня освіта, інфраструктура й охорона здоров’я). 

Планування здійснюється лише на один рік наперед. Воно суттєво залежить від 
показників бюджету та нормативних документів минулого року. Найбільш поширеним 
індикатором, який використовується для планування, є кількість населення на певній 
території. На основі цього показника керівники медичних установ намагаються 
передбачити кількість медичних субвенцій, які вони отримають (це також залежатиме 
переважно від населення). Після виплати зарплат та оплати комунальних рахунків 
залишається мало коштів для купівлі ліків. На капітальні витрати не залишається 
нічого, вони покриваються за рахунок місцевого бюджету (якщо там є кошти) або 
донорів. Таким чином ремонт приміщень і обладнання (або ж придбання нового 
обладнання) проводиться на ситуативній основі – коли відповідний об’єкт є дуже 
застарілим та/або виходить з ладу. 

Більше половини (55%) медпрацівників працюють понад вісім годин на добу. 
Багато з них, особливо у лікарнях, працюють понаднормово. У середньому, лікарі 
приділяють одному пацієнту 15-20 хвилин. Понад третина з них вважає, що цього часу 
недостатньо для здійснення якісного лікування.5 Водночас, половина лікарів визнає, 
що приймала би удвічі більше пацієнтів за умови значного підвищення заробітної 
платні. У середньому лікарі проводять третину свого робочого часу над документами. 
Іноді вони навіть беруть такі документи додому або дозаповнюють їх у свій вільний 
час. 30-40% лікарів Львівської і Полтавської областей працюють за сумісництвом. 

Враховуючі повільні зрушення у сфері економіки та діючий збройний конфлікт 
на сході держави, малоймовірно, що рівень державних видатків на сферу охорони 
здоров’я найближчим часом значно зросте. Окрім того, навіть якщо Україна вкладе 
значні кошти у цей сектор, дуже сумнівно, що це призведе до безперечного 
покращення. Витрати на охорону здоров’я у доларах США на душу населення зросли 
більш як удвічі між 1995 і 2010 роками. Проте це не відобразилось на рівні здоров’я 
населення (за винятком здоров’я матерів і дітей). Найбільш правдоподібним 
поясненням цьому є неефективне використання ресурсів у сфері охорони здоров’я. 

 
СТУДЕНТСЬКІ СПІЛКИ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст. гр ЕП-50 Мінченко Т.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Сучасна молодь потребує розвитку певних якостей, які мають сприяти їй у 

професійному та особистісному становленні та будуть спрямовані на подальший 
розвиток української держави. Мета студентської спілки – залучити студентську 
молодь до управління суспільством через участь в різноманітних програмах, проектах, 
заходах, які організуються студентським комітетом у ВНЗ.  

Студентський комітет очолює студентську спілку Харківського гуманітарного 
університету «Народна українська академія», яка була створена у квітні 1996 року з 
метою залучення молоді до участі в суспільних процесах, підвищення громадської 
активності студентів, сприяння розв’язанню різноманітних проблем, задоволення їх 
потреб та інтересів у творчому та інтелектуальному розвитку.  

Студентська спілка НУА запропонувала нову структуру студентської 
організації: з одного боку, вона мала традиційну форму молодіжних організацій, а з 
другого – сприяла розвитку новітніх форм студентського самоврядування. Так, 
виконавчим органом спілки є студентський комітет, який відіграє важливу роль у 
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процесі виховання студентів університету, посідає дієву позицію в реалізації освітньої 
політики. До його складу входять студенти – представники всіх факультетів (21 особа). 
Вони організують роботу як секторів (організаційного, навчального, студентського 
наукового, шефського, спортивного, культмасового, сектору зв’язку з громадськістю), 
так і клубів за інтересами (Політклубу, Євроклубу, Бізнес-клубу, Англійського клубу, 
інтелектуального клубу «Комільфо», Спортивного клубу, Туристичного клубу, 
Літературного клубу, Кіноклубу, клубу «Мафія»).  

Студентська спілка є громадською організацією студентської молоді академії і в 
той же час виступає елементом єдиної навчально-виховної системи, що склалася в НУА 
як науково-навчальному комплексі з безперервним процесом освіти. 

Студентський комітет ХГУ «НУА» став ініціатором створення у 1996 році 
Всеукраїнської студентської асоціації молодіжних громадських організацій вищих 
навчальних закладів недержавної форми власності «Міст». І сьогодні студентська 
спілка НУА є лідером серед студентських організацій ВНЗ недержавної форми 
власності. У 2005 році студком НУА був нагороджений премією Кабінету Міністрів 
України, а у 2006/07 роках члени студентської спілки обиралися студентськими мерами 
на міському фестивалі «Студентська республіка». У 2009 році голова студкому НУА 
входив до Студентської ради, що діяла при Харківському губернаторі. У травні 2011 
року у зв’язку з 15-річчям студком НУА був нагороджений Почесною грамотою 
Харківської обласної ради. Студентська спілка НУА виступила ініціатором проведення 
для студентських організацій Харківського регіону навчання лідерів студентського 
руху: протягом десяти років на базі академії проходять семінари, тренінги для 
студентської молоді Харківщини (так, у березні 2017 р. відбувся семінар студентських 
лідерів ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації «Формування у студентської молоді мотивації до 
навчання», в роботі якого взяли участь близько 150 студентів).  

Кожного року студентське наукове товариство (керівництво якого входить до 
студентського комітету) проводить Міжнародну студентську наукову конференцію «Як 
нам упорядкувати вищу школу», у рамках якої щорічно працює секція студентського 
самоврядування, яку ведуть лідери студкому (у квітні 2017 року відбудеться XХII 
Міжнародна студентська наукова конференція). Одним із важливих напрямів 
діяльності студкому є розв’язання питань вторинної зайнятості студентів у вільний від 
навчання час. Так, ще в 1999 році відновив свою роботу студентський трудовий загін, 
який працює до сьогоднішнього дня і відрізняється від інших структурним та змістовим 
різноманіттям. До складу трудового загону входять 7 загонів: будівельно-ремонтний, 
волонтерський, педагогічний (члени якого працюють в дитячих оздоровчих таборах 
Харківської, Запорізької, Одеської областей України та Болгарії), загін громадського 
порядку (який діє протягом цілого року), загін екскурсоводів працює при музеї історії 
академії, загін аніматорів (студенти працюють в Туреччині, США та інших країнах), 
шефський загін (студенти працюють помічниками вчителів у початковій школі НУА, 
шефствують над школою-інтернатом для дітей сиріт у місті Люботин та над міським 
дитячим будинком «Родина»). Щороку на Міжнародний день студенти під 
керівництвом студкому проводять в університеті свято Студентського трудового 
загону, що сприяє залученню до нього більшої кількості студентів (неодноразово 
Управління у справах сім’ї та молоді Харківської облдержадміністрації нагороджувало 
грамотами та цінними подарунками командира та членів студентського трудового 
загону). Студентський комітет став ініціатором першого в Харківському регіоні 
конкурсу «Історія моєї родини», який спрямований на дослідження генеалогічного 
древа родини (ХХII загально академічний конкурс відбувся у березні 2017 року, 
наступний планується у березні 2018 р.). Саме студспілка стала ініціатором проведення 
благодійної акції «Турбота» (допомога дітям школи-інтернату м. Люботин та міському 
дитячому будинку «Родина»). Цей проект отримав І місце на Всеукраїнському конкурсі 
«Служіння заради миру» (м. Київ, 2008 р.). І сьогодні студенти продовжують 
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співпрацю з цими навчальними закладами. Студком постійно проводить акцію «Кинь 
цигарку!», яка спрямована на збереження та подальший розвиток здорового способу 
життя (і сьогодні значно зменшилось число студентів, які палять). Члени студкому 
приділяють велику увагу щодо формування здорового способу життя: проводять Тижні 
здоров’я (грудень, квітень), організують туристичні байдаркові походи, велопробіги 
тощо. 

З усього вищенаведеного можливо зробити висновок, що молодіжна робота в 
Україні потужна та має значні перспективи. 

 
СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
 

Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр. А-41 Азеріна М.О. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
 

Економічна нестабільність нашої держави, що характеризується 
розбалансованістю економічної системи та невизначеністю напрямів розвитку 
основних економічних процесів, призводить до зменшення внесення обсягів прямих 
іноземних інвестицій в економіку. У зв’язку з цим основну увагу необхідно приділити 
дослідженню стану, обсягам, джерелам, структурі інвестиційних капіталовкла день 
України та визначити інструменти щодо розроблення дієвого механізму розвитку 
інвестиційної діяльності. 

Актівізація інвестіційної діяльності та приріст інвестіційних ресурсів 
неможліві без зростання валового внутрішнього продукту. 

Інвестиції - найважлівішій фактор економічного зростання. Це обумовлено 
тим, что інвестиційні ресурси дають можлівість упроваджуваті передові технології, 
новітню техніку, інноваційні форми организації праці та управління виробництвом. 
Нововведення, нові технології та організаційні рішення  дають змогу суб'єктам 
господарювання війт з кризового ситуацій, забезпечити скроню конкурентоспро-
можність продукції и підприємства. 

Отже, зростання валового внутрішнього продукту спріяє зростанню реальних 
інвестіцій, а це, свою черга, призводе до зростання реальних інвестіцій, что викликає 
відповідне збільшення валового внутрішнього продукту. Все це сформульовано у 
вигляді «принципу акселератора». 

Акселератор – це вагомий та впливовий фактор, що народжує нестабільність 
економіки, адже при відсутності інвестиційної діяльності може виникнути скорочення 
виробництва в усіх сферах національної економіки, що виробляють засоби виробництв, 
призведе до посилення депресивних явищ, зменшить доходи та витрати на споживчі 
товари. Результатом цих явищ є підвищення рівня інфляції. 

Для оздоровлення економіки України було рекомендовано розробити заходи 
для стимулювання розвитку внутрішнього ринку капіталу з метою підвищення попиту 
на гривню; здійснювати диверсифікацію валютного наповнення банківських активів; 
удосконалювати інструменти страхування валютних ризиків та валютного контролю з 
метою запобігання спекулятивним валютним атакам; здійснювати моніторинг 
розрахунків комерційних банків за зовнішніми запозиченнями; запроваджувати 
додаткові заходи нагляду за комерційними банками, що отримали рефінансування з 
метою унеможливлення потрапляння цих коштів на валютний ринок; крім того, 
розглянути питання про зменшення облікової ставки та запровадження заходів щодо 
мінімізації або зменшення ставок у реальному секторі економіки як по кредитуванню, 
так і по залученню коштів.  
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На сьогоднішній день політика тотальної лібералізації та дерегулювання 
вичерпала свій ефективний ресурс і потребує якщо не повного усунення, то значного 
оновлення відповідно до сучасних умов глобалізації економічного розвитку та 
особливостей міжнародних економічних відносин. 

У забезпеченні виходу економіки з кризового стану і стабільного її розвитку 
вирішальну роль відіграє науково обґрунтована інвестиційна політика державних  та  
регіональних  органів  влади. 

Саме вони визначають реальні джерела, суб’єктів інвестування, розміру 
інвестицій та напрями і структуру інвестицій, здійснення раціональних та ефективних 
відтворювальних процесів під виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих 
соціально-економічних і технологічних програм, відтворювальних процесів на макро-, 
мезо- і мікроекономічному рівнях.  Водночас  створюється  і  найбільш сприятливий 
інвестиційний клімат із метою більш широкого залучення іноземних інвесторів на 
взаємовигідних умовах. 

 
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

 
Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст. гр. А-41 Марченко Каріна 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Складною темою є проблематика ринку житлової нерухомості. Даний сектор 

господарства є надзвичайно соціально значущий, позаяк житло є головною матеріальною 
цінністю громадян, джерелом задоволення їх фізіологічних потреб. З іншого боку 
розвиток житлового ринку здійснює істотний вплив на економічний стан регіону. 

Розвиток вітчизняного ринку житла слід оцінювати як за економічними 
критеріями, так і за управлінськими, що формують господарський механізм 
функціонування ринку житла. Перша група критеріїв передбачає аналіз соціально-
економічних чинників, які формують попит, пропозицію та ціну, їх територіальні 
відміни й особливості прояву на різних територіях. Перехід на ринкові важелі 
господарювання, що відбувся на початку дев'яностих років ХХ століття, не приніс 
очікуваних результатів у вирішення житлової проблеми, а тільки ускладнив її. За час 
ринкового господарювання лише незначна частка заможних сімей змогла вирішити свої 
житлові проблеми. Для більшості населення з середніми та низькими доходами такий 
перехід мав зазвичай лише негативні наслідки. Причинами цього стало перш за все 
різке зниження обсягів будівництва та майже повна відмова держави у регулюванні 
житлового ринку. Так, на сьогодні обсяги житлового будівництва й відповідно обсяги 
пропозиції житла на ринку в Україні майже вдвічі нижчі, ніж у радянський період.  

Домінуюча частина житла будувалася за рахунок державних коштів. Перехід до 
ринкового способу господарювання призвів до тотальної комерціалізації житлового 
будівництва та майже повної відмови від житлового будівництва за державний кошт. 
Отже, в період ринку житлове будівництво все більше орієнтувалося лише на кошти 
приватних інвесторів. Це призвело до того, що зі знаряддя реалізації державної 
соціальної політики будівництво житла перетворилося на високоприбутковий бізнес.  

За умови низької пропозиції ринковий баланс попиту та пропонування 
забезпечується через зростання цін і зменшення попиту. Отже, специфіка ринку житла 
в Україні як механізму забезпечення житлових потреб населення полягає в тому, що він 
зорієнтований на людей з високим рівнем доходів.  

Звичайно ж потреба в житлі залишається досить високою, і хоча демографічна 
ситуація має низхідні тенденції та за даними Державної служби статистики кількість сімей 
й одинаків, які перебували на квартирному обліку постійно скорочується. На сьогодні 
держава не має ефективних важелів впливу на ринок житла. Перш за все це проявляється 
через дефіцитність пропозиції житла, що суттєво підіймає ціни на нього. З іншого боку 
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відсутність держзамовлення на житло не дає можливості регулювати його пропозицію з 
боку держави та стримувати ціни. Іншою стороною проблеми є надто складний та 
обтяжливий механізм видачі дозволів на відведення земель, проведення будівельних робіт, 
підключення нових будинків до міських комунікацій тощо.  

Тож, проблематика житлового забезпечення населення й становлення ринку 
житла залишається однією із найгостріших в Україні та її регіонах, а її вирішенню 
заважають цілий ряд перешкод: надто висока вартість кредитних ресурсів; значна 
ризикованість інвестування у нерухомість; суттєве скорочення обсягів державного 
фінансування житлового будівництва, завищена вартість житлової нерухомості й 
орієнтація забудовників на заможні верстви населення.  

 

 
Рисунок 1 - Показники житлового будівництва 

 
Житловий фонд в Україні характеризується низьким обсягами виконуваних 

робіт через слабкий попит, відсутність інвестицій, низькі доходи населення і 
обмеженість кредитування. Для вирішення поставленої задачі необхідна ефективна 
державна житлова політика, яка має включати заходи, спрямовані перш за все на 
стимулювання збільшення обсягів житлового. Введення в експлуатацію незначних 
обсягів житла дає змогу забудовникам підтримувати завищені ціни на житло і 
отримувати надприбутки. Господарський механізм регулювання будівельної діяльності 
повинен забезпечувати таку ситуацію, за якої будівництво незначних обсягів житла з 
високими цінами повинне бути збитковим. Особливо гострою є проблема виділення 
землі під будівництво. І на кінець слід забезпечити високу якість законодавства в 
процедурах інвестування та отримання житла, шахрайства на ринку забудови. 

 
ОСНОВНІ СХОДИНИ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
 Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст. гр. А-46 Новокрещенова С.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Економічний розвиток - розширене відтворення і поступові якісні і структурні 

позитивні зміни економіки, продуктивних сил, освіти, науки, культури, рівня і якості 
життя населення, людського капіталу. 
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Економічний розвиток включає розвиток суспільних відносин, тому протікає по-
різному в конкретних історично сформованих умовах технологічних укладів економіки 
і розподілу матеріальних благ. Це процес поліпшення якості і  підвищення рівня життя, 
самоповаги і свободи. 

У своїй книзі «Теорія економічного розвитку», виданої в 1911 році, Йозеф 
Шумпетер ввів відмінності між ростом і розвитком економіки, визначив сутність 
інновацій різних видів і класифікував їх. 

Відмінність між зростанням і розвитком Шумпетер пояснив так: "Поставте в ряд 
стільки поштових карет, скільки забажаєте - залізниці у вас при цьому не вийде". 
Економічне зростання - це кількісні зміни - збільшення виробництва і споживання 
одних і тих же товарів і послуг (зокрема, поштових карет) з часом. Економічний 
розвиток - це позитивні якісні зміни, нововведення у виробництві, в продукції, в 
послугах, в управлінні, в економіці в цілому - тобто інновації. 

Соціально-економічний розвиток суспільства - це природноісторичний процес, 
внаслідок якого здійснюється поступальний рух людства від менш розвинених до 
більш розвинених суспільних форм. Але у представників економічної, соціологічної, 
історичної науки немає єдності у визначенні критеріїв періодизації розвитку 
суспільства, а, отже, і у виділенні основних етапів суспільного прогресу. 

Один із критеріїв виділення етапів історичного розвитку - рівень індустріалізації 
економіки. Згідно з ним виділяють наступні етапи в історії розвитку суспільного 
виробництва: доіндустріальний; індустріальний; постіндустріальний; неоіндустріальні. 
В основі критерію - рівень розвитку продуктивних сил, насамперед засобів і зміст 
праці. 

За основу виділення стадій Уолт Ростоу поклав рівень технологічного розвитку 
суспільства. Він виділяє п'ять стадій: 

1) Перша стадія. Традиційне суспільство, в якому переважає аграрна робота з 
використанням примітивної техніки. Низький рівень продуктивності праці 
перешкоджає накопиченню капіталу. Політична і економічна влада належить класу 
великих землевласників. 

2) Друга стадія. Перехідне суспільство, забезпечує умови для стадії «зрушення». 
Розвиток підприємництва, зростання продуктивності праці, накопичення капіталу, хоча 
і з низькою нормою нагромадження. 

3) Третя стадія. Стадія «зрушення» - епоха промислової революції, машинна 
праця, її поділ як чинник різкого зростання продуктивності праці. Зростання норми 
накопичення до 10%. 

4) Четверта стадія. Стадія «зрілості» або індустріальне суспільство. Створюється 
велика машинна індустрія, розгортається науково-технічна революція, швидкими 
темпами розвивається урбанізація, на основі зростання продуктивності праці, 
фондовіддачі, зниження фондо- і матеріаломісткості, підвищується до 20% норма 
накопичення капіталу. 

5) П'ята стадія. Стадія масового споживання, в якій провідним сектором 
економіки виступають галузі, що працюють для людини. Швидкими темпами 
розвивається сфера послуг, питома вага якої переважає над сферою виробництва. 

Таким чином, були охарактеризовані поняття «економічний розвиток» та 
«соціально-економічний розвиток суспільства», проаналізовані основні стадії 
суспільно-економічного розвитку, що ведуть до поступових якісних і структурних 
позитивних змін економіки, продуктивних сил, освіти, науки, культури, рівня і якості 
життя населення. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 
   

Канд. экон. наук, доц. Янченко Н.В., ст. гр.  А-44 Совенко К.А.   
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры  

 
В Украине численность работоспособного населения, занятого во всех отраслях 

экономики, все уменьшается. Лишь по официальным данным Украина за уровнем 
безработицы занимает третье, после Армении и Грузии, место среди стран СНГ. 

Безработица - очень актуальное явление, которое стало ощущаться острее в 
период «мирового экономического кризиса». Количество людей, которые находятся в 
поиске рабочего места, увеличивается по причине сокращения. А это не только 
пополняет армию безработных, но и уменьшает шансы трудоустроиться тем, кто 
столкнулся с этой проблемой ранее. 

Безработным считается тот человек, который находится в постоянном активном 
поиске работы и не может ее найти в течение года. 

Существует два вида безработицы: 
- добровольная – работник по собственному желанию покидает свое место 

работы; 
- вынужденная – в силу самых разных обстоятельств увольняется нанимателем. 

Чаще всего это производственная необходимость, связанная со снижением на рынке 
труда спроса на товар или услугу, производимыми этой компанией. 

Борьба с безработицей сегодня – очень сложное явление. Не так много людей 
справляются с ней, используя собственные силы. Одним из способов является 
заработок в сети Интернет. Например, рынок Forex дает возможность получить 
определенный доход (при условии наличия особых знаний) или работа по привлечению 
клиентов к товарам или услугам. Партнерская программа – еще один из способов 
заработать в сети интернет. Поиск работы с использованием многочисленных баз 
резюме и предложений на рынке труда, в которых представлены широкие вакансии в 
разных городах и самого разного профиля. 

Большое внимание необходимо уделять правительству для борьбы с 
безработицей. Ведь именно экономические предпосылки на уровне страны приводят к 
этим проблемам. 

Сюда можно отнести следующие меры: 
- повышение квалификации работников или их переобучение; 
- создание новых рабочих мест, включая организацию общественных работ, 

открытие новых предприятий и восстановление старых производств; 
- содействие в постановке на учет и помощь в трудоустройстве в центрах 

занятости; 
- в целях сохранения рабочих мест поддержка предприятий, а также поддержка 

развития малого и среднего бизнеса; 
- контроль за обоснованностью увольнения, особенно для наиболее уязвимых 

групп (люди с малым профессиональным стажем, в определенном возрасте, матери с 
детьми, беременные женщины); 

- содействие в выезде на те территории, где имеется дефицит рабочей силы, при 
наличии трудовых вакансий; 

- перераспределение рабочих мест в пользу местного населения перед 
приезжими гражданами. 
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СЕКЦІЯ 3  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА 

 
UMWELTCONTROLLING ALS BESTANDTEIL DES SYSTEMES ALLGEMEINEN 

CONTROLLINGS 
 

S. Dvorkin 
Deutsche Angestellten-Akademie  

Marsstraße 40-42, 80335 München 
dvorkin.s@web.de 

 
Unter Steigerung der Aktualität der Methoden und Konzepte, die auf Umweltschutz 

orientiert sind, ist Kosten- und Leistungsrechnung in modernem Sinne unmöglich ohne 
Einführung so genanntes Umweltcontrolling.  

Controlling wird auch leider heutzutage auf finanzielles Verständnis des Gewinnes 
orientiert und stellt ein „umweltunabhängiger“ Begriff dar. Umweltcontrolling  im Gegensatz 
zu gewöhnlichem Gebrauch verwendet die Methoden, die Erreichung des Umweltziels 
unterstützen. In diesem Falle berechnet man Finanzergebnis als Differenz 
betriebszielorientierter Erträge und Aufwendungen mit Anspruchsname 
umweltschutzbedingten Aufwand (und manchmal Erlös).  

Bei der Integration des Umweltcontrollings soll in erster Linie darauf Wert gelegt 
werden, dass das Umweltcontrolling kein isoliertes Subsystem ist. Folglich besteht die 
Möglichkeit, das Umweltcontrolling an das zentrale Controllingsystem anzubinden. 

Als Hauptmotive des Einsatzes von Umweltcontrolling dienen [2]: 
- Effizienzgewinn: Das hat mit Verbesserung der Effektivitätszahlen des Controllings; 
- Reputationsgewinn und Akzeptanz: Die stellen Wettbewerbsvorteile dar und sind mit 

positiven Auswirkungen sowohl innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb dessen 
zusammengebunden; 

- Risikomanagement: Was führt einfach zu Verbesserung des Planungssystems  und 
erfolgreicherer Vermeidung der Umweltrisiken. 

Die relevantesten Instrumente des Umweltcontrollings sind wie unten steht: 
- Ressourcenkostenrechnung – was ressourcenorientierte Erweiterung der 

Kostenrechnung, vor allem Integration der Ressourcenkosten und Umweltkosten in den 
Betriebsabrechnungsbogen als Hauptinstrument der allgemeinen Kosten- und 
Leistungsrechnung, bedeutet; 

- Flusskostenrechnung – was sichert die Transparenz der Materialflüssen [1]; 
- umweltorientierte Kennzahlen – was hat mit Integration der ökologischen Aspekte in 

das Kennzahlensystem des Unternehmens zu tun. 
Organisatorisch muss bei der Einführung und „Einbau“ des Umweltcontrollings ins 

System des allgemeinen Controllings auch Verzahnung mit den für die Gesamtsteuerung 
verantwortlichen Einheiten sichergestellt werden, um eine Isolation des Umweltcontrollings 
zu vermeiden. 

Literaturverzeichnis: 1.Baumast A., Pape J. (Hrsg.). Betriebliches 
Umweltmanagement. Nachhaltiges Wirtschaften im Unternehmen (4. Aufl.) Stuttgart: Eugen 
Ulmer, 2009 – S.117-131. 2.Tschandl M., Posch A. (Hrsg.). Integriertes Umweltcontrolling (2 
Aufl.) / M. Tschandl. - Wiesbaden: Gabler, 2012 – S.11-40. 
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FOREGROUND DIRECTION DEVELOPMENT OF ENTERPRISES FOR 
ENERGY RECONSTRUCTION OF HISTORIC CITIES  

 
Candidate of technical sciences, associate professor, Posternak I.M. 

The Odessa state academy of building and architecture 
Candidate of technical sciences, associate professor, Posternak S.A. 

Private company "Composite", Odessa 
 

Production development – complex process which includes scientific researches, 
designing engineering, experimentation and introduction new teachings in production. 
Control development is process influence on science officers, designers, experimenters, 
production workers for security of reaching the purposes of development. Difficulties of 
control development consist that participants of this process are quite often organizational 
divorced, work in the different organizations and structures. 

The building organisation, as well as any other enterprise, passes certain life cycle (the 
law ontogenesis), that is included by a number of stages: creation, formation, work in a 
constant condition, development, liquidation. At each stage of function the enterprise 
essentially vary. In creation the enterprise does not work. The system which creates the given 
enterprise works.  

Tendencies of economy a modern information society are that, which the science [1, 
с.29] becomes motive power innovative development of a society. For hi-tech, high 
technology, technically difficult goods and services the competitive potential is very 
important, as the enterprise, not capable to create the competitive goods in the future and 
services, it can appear in general the bankrupt. In the present it in the market can have 
competitive goods, but it a fruit of last works [2, s.21-22]. The concept covers «a town-
planning heritage» both separate buildings, and large quarters, zones of the historical centers 
and a city as a whole. «The city is the integral of human activity materialized in 
architecture...». Such capacious definition to a difficult city organism was given by architect 
A.K. Byrov [3, с.103]. A new city – the instant phenomenon. Time having arisen, it becomes 
a historical category in the course of the development and is object of modern consideration. 
Value of a historical architecturally-town-planning heritage is defined by following positions 
[3, с.105]: architectural and town-planning achievements of last epoch are one of the major 
components of a historical and cultural heritage; history and culture monuments, the historical 
architecturally-spatial environment enriches shape of modern cities; presence of the 
developed ensembles causes aspiration to harmony with surrounding context.  

Reconstruction – the continuous process which is passing in each city differently 
depending on the previous growth and modern requirements. It predetermines value of a city 
as historical phenomenon in which various epoch intertwine. And in a modern city organism 
its components [3] continuously change. 

Before builders and architects there is an uneasy problem as reconstruction and the 
adaptation such objects under new functions should be spent taking into account all 
requirements and specifications on protection an architectural heritage and to have complex 
character taking into account prospects development all city, separate quarter and object. 
Carrying out reconstruction, it is extremely important to keep aesthetic and architectural 
qualities historical buildings, especially their facades. Therefore, the big attention it is 
necessary give reconstruction protecting designs. 

Before the beginning planning power reconstruction it is necessary to be defined with 
quantity power consumption to which it is necessary to aspire. In an original form it is 
recommended to stop on an intermediate variant somewhere in between the improved 
building and "the passive house". Exact values will be defined within the limits of the further 
planning. Basically it is possible to choose both the maximum thickness of isolation, and 
minimum. The matter is that in parallel with thermal protection measures on decrease in 
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consumption energy, including on hot water supply, other measures are planned for 
economic-household installations and the equipment and other needs also. The principle 
question demanding the answer, is put so: what expenses are demanded by realization this or 
that measure, and what economy energy it will allow to achieve?  

In town-planning is shown the tendency to integration, both in sphere of production of 
goods, and in management sphere; the expanded reproduction demands the further increase of 
level  a division of labor, concentration and specialization of building manufacture, an 
intensification of an exchange of results is industrial-economic activities. As one of 
perspective forms of integration various complexes act in town-planning structure; in the 
course of formation of plans of social and economic development of large cities even more 
often there is a situation when for increase of efficiency used financial, material and a 
manpower concentration of efforts, but also new progressive forms of the organisation of 
building manufacture – corporate, scientific and technical is necessary not simply, power 
efficiency. We offer to create corporate complexes which have various scales, the purposes, 
structure (in town-planning reconstruction – Corporate scientific and technical complexes 
town-planning power reconstruction "CSTC T-PPR") [4]. 

Securities management personnel by the scientific and technical information 
(bibliographic, archival, is architectural-building) on reconstruction (restoration) of historical 
buildings are one of the most important functions control by development a complex town-
planning power reconstruction. The availability of such information will allow at each stage 
(conceptual, financing organizations, design, organizations and realization construction and 
restoration works) more all full and qualitatively to define directions development and to 
realize objects in view. 

The productions of function control selected on subsystems by development include 
control of technical, organizational, economic and social development. Necessary complex 
realization of these functions (the proportionality law). Experience shows, that single-sided 
development does not give notable effect if not it is accompanied by corresponding 
development of other subsystems connected with it. Development of forms the organisation 
industrial subsections directed on expansion and expedient junction specialization, a 
combination and concentration. 

Control of development the organisation production on plants historical buildings of 
Odessa has for an object to ensure the co-ordinate, uninterrupted, rhythmic work all 
participants building process, and as outcome reduction terms reconstruction. 

References: 1. Buj, D., Bіloshhic'kij, A, & Goguns'kij, V. (2014). Scopus ta іnshі nauko 
metrichnі bazi: prostі pitannja ta nechіtkі vіdpovіdі [Scopus and other scientometric base: 
simple questions and unclear answers]. Vishha shkola, 4, 27–40 (in Ukrainian). 2. Chernov, S. 
K., & Koshkin, K. V. (2010). Konceptual'nye osnovy razvitija naukoemkih predprijatij v 
konkurentnoj srede [Conceptual bases of development of high-tech enterprises in the 
competitive environment]. Vostochno-Evropejskij zhurnal peredovyh tehnologij, 1/2(43), 20–
22 (in Russian). 3. Prucyn, O., Rymashevskij, B. (1990). Arhitekturno-istoricheskaja sreda 
[Architectural and historical environment]. Moscow: Strojizdat (in Russian). 4. Posternak I. 
M., Posternak S. A. (2016). Corporate scientific and technical complex town-planning power 
reconstruction "CSTC T-PPR" Odessa. The development of international competitiveness: 
state, region, enterprise: materials of the International scientific conference. Lisbon, Portugal: 
Baltija publishing. Part II. Volume 1. Business economics and corporate management: 
innovation problem. pp. 6–8. 
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Na razie problem użycia odpadów Тес jest aktualna przez  dla ekologii każdego kraju, 

a także ze wzrostem i rozwojem budowlanego rynku. Światowe doświadczenie świadczy o 
tym, że koszty na wprowadzenie energooszczędnych środków do 3-5 razy mniej kosztów na 
wydobycie i produkcję pierwotnych srodkow energii, ekwiwalentnych w objętości 
zaoszczędzonym. Produkcja energii elektrycznej w Polsce jest oparta głównie na węglu 
(96%), a efektem ubocznym jest duża ilość odpadów paleniskowych. Stan taki wywołuje 
negatywne skutki w środowisku naturalnym, dlatego zagospodarowanie odpadów, 
szczególnie przemysłowych, zostało zaliczone do priorytetów polityki ekologicznej państwa. 
Różne gatunki węgla i odmiany kotłów energetycznych powodują, że popioły lotne z nich 
mają zróżnicowane właściwości, co ma znaczenie dla wykorzystania gospodarczego. Popioły 
ze spalania węgla brunatnego są w całości wykorzystywane do rekultywacji wyrobisk w 
kopalniach węgla brunatnego, problemem jest zagospodarowanie odpadów paleniskowych ze 
spalania węgla kamiennego. Dość powszechne traktowanie popiołów lotnych jako szkodliwego 
odpadu jest mylne. Ten glinokrzemianowy materiał znajduje liczne zastosowania w gospodarce, 
a nawet stanowi surowiec do bardziej zaawansowanych technologii.Składowanie popiołów 
lotnych wywołuje negatywne skutki dla środowiska naturalnego [1], a ponadto dla elektrowni 
problemem jest znalezienie miejsca składowania, jak i ponoszenie opłat za składowanie 
(tabela 1). 

Tabela 1 – Stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowisku [2] 

Pochodzenie odpadów Rodzaj odpadów 
Jednostkowa 
stawka zł/ Mg 

Odpady z urządzeń do 
likwidacji i neutralizacji 

odpadów oraz 
oczyszczania ścieków 
i gospodarki wodnej 

Żużle i popioły paleniskowe 
 

Popioły lotne 

38,70 
 

38,70 

Odpady zeszklone i z 
procesów zeszkliwienia 

Zeszklone odpady 
Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania 

spalin 
Niezeszklona faza stała 

Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania 

7,80 
 

38,70 
38,70 
12,10 

Odpady z elektrowni i 
innych zakładów 

energetycznego spalania 
paliw 

Żużle 
Popioły lotne z węgla kamiennego 
Popioły lotne z węgla brunatnego 
Popioły lotne z paliw płynnych 

12,10 
12,10 
12,10 
38,70 

 
Popioły lotne stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, ponieważ na cząstkach 

popiołu kondensują metale ciężkie, które podczas spalania węgla przechodzą w stan gazowy, 
a ponadto na powierzchni cząstek absorbowane są WWA. Opady atmosferyczne wymywają z 
powierzchni cząstek te związki, które przenikają do gleby i wód gruntowych. W kontakcie z 
konstrukcjami betonowymi lub metalowymi rozpuszczalne w wodzie związki pochodzące ze 
składu popiołów mogą powodować  korozję chemiczną lub elektrochemiczną. 

Lokowanie składowisk popiołów lotnych na powierzchni jest kłopotliwe ze względu 
na pylenie wtórne i niebezpieczeństwo obsunięć zdeponowanych opadów. Z tych powodów 
lokalizacja składowiska popiołów lotnych musi być starannie wybrana, a składowisko musi 
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być zabezpieczone przed pyleniem wtórnym i izolowane przed skażeniem wód gruntowych 
[3]. Kierunki użycia lotnego popiołu : 

- produkcja których stwardniał popielnych szlamów za technologią stwardnienia 
(stabilizowania) gruntów, nasypów, hałd, 

- miejscowe i inne drogi, 
- produkcja niecementowanych łącznych, 
- produkcja portlandskiego klinkiru, 
- w jakości aktywnej dokładki dla cementu, 
- produkcja betonu, 
- produkcja lekkich agregatów, 
- podróżne budownictwo, 
- wykorzystywać w gospodarce rolnej i sadownictwie, 
- w gornej produkcji 
- nasyp od powodzi 
- produkcja ceramiki 
- w gospodarce rolnej jak nawóz 
- możliwość użycia lotnego popiołu w plastikowej i lakierniczym przemysłu; 
- dla syntezy zeolitow ta salionu  (to uwodnione glinokrzemiany z porowatą 

krystaliczną strukturą i ogólną chemiczną formułą). 
- W Polsce przeprowadzone badania i badawcze prace z użycia lotnego popiołu dla 

umocnienia nie tylko piasków, ale i gliniastych gruntów. Wysoki poziom użycia wtórnych 
surowcowych zasobów w kraju jest dosięgnięty przez dotrzymanie takich zasad: 

- zasadzie odpowiedzialności producentów za zbiór i przerób niektórych rodzajów 
produkcji po jej użyciu; 

- zasadzie otrzymania normatywów spłat za użycie opakowania; 
- wykonanie zasady państwowego normowania poziomu przerobu oddzielnych 

rodzajów odpadów, opracowania dla tych celi narodowych planów i programów rozwoju 
rynku wtórnych zasobów, zwiększenia objętości subsydiów na środki w tym obwodzie; 

- zasadzie nadania przedsiębiorstwom z zbioru i przerobu odpadów podatkowych ulg, 
ulgowych kredytów i ulgowych transportowych taryf; 

- rozszerzenie podziałek normowania zbioru i użycia odpadków użytkowych na 
międzypaństwowym poziomie. 

- Główne programowy-docelowe ustawienia po normatywach w tym obwodzie 
reglamentują się specjalnymi Dyrektywami Europejskiego Parlamentu i Rady UE : 

- 94/62/UE - Opakowania i odpady opakowywania; 
- 2000/53/UE - pojazdy, wywiedzione z eksploatacji; 
- 2002/96/UE - Odpady elektromaszynowego i elektronowego sprzętu. 

Wychodząc z konieczności poszukiwania nowych materialnych zasobów dla decyzji 
zadań, co stanęło przed gospodarką Polski, uzdrowienia ekologicznej sytuacji, a także 
warunków, które dyktują się zewnętrzną działalnością gospodarczą, użycie odpadów 
produkcji i konsumpcji w dalszym ciągu musi być jedno z głównych zasad państwowej 
przemysłowej polityki. 

Dominująca rola węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w Polsce 
powoduje konieczność większego wykorzystania gospodarczego lotnych popiołów. 
Składowanie popiołów lotnych wiąże się z trudnościami lokalizacji składowisk i stwarza 
zagrożenie dla środowiska naturalnego. Glinokrzemianowy skład chemiczny popiołów 
lotnych i amorficzna struktura fazowa czynią je atrakcyjnym materiałem w przemyśle 
cementowym, drogownictwie, budownictwie i rolnictwie, a także w zaawansowanych 
technologiach ceramicznych. 

Literatura: 1.Rocznik statystyczny "GUS 2002" Warszawa 2.Kucowski J., Laudyn D., 
Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, 
Warszawa 1997 3.W. Domosławski, J. Pushkariova, poprawa trwałości betonu przy pomocy 
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konwencjonalnych popiołów lotnych, IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami 
"Systemy Gospodarki Odpadami", 27 maja 2001. 4.Kordylewski W., Spalanie i Paliwa, 
Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001. 

 
АГРОПРОМИСЛОВИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ 

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 
 

Ас. Божидай  І.І., ст. Круглов І.А. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
В Україні є значний потенціал основних видів відновлюваних джерел енергії, 

але на даний час вони становлять досить незначну частку в загальному енергобалансі 
держави. Загальний річний технічно досяжний енергетичний потенціал відновлюваних 
джерел енергії становить близько 98 млн. тонн умовного палива. 

Альтернативні джерела енергії – невикопні джерела енергії, які постійно існують 
або періодично з’являються в навколишньому природному середовищі такі як енергія 
сонця, вітру, геотермальна, аеротермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, 
гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних 
станцій, біогазів: біоенергетика, вітроенергетика, сонячна енергетика, гідроенергетика, 
геотермальна енергетика та енергія довкілля. 

Біоенергетика – галузь енергетики, заснована на використанні біопалива, яке 
виробляється з біомаси. 

Біомаса – біологічно відновлювальна речовина органічного походження, що 
зазнає біологічного розкладу (відходи сільського господарства (рослинництва і 
тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей 
промисловості, а також органічна частина промислових та побутових відходів. 

Для України біоенергетика є одним із стратегічних напрямків розвитку сектору 
відновлюваних джерел енергії, враховуючи високу залежність країни від імпортних 
енергоносіїв, в першу чергу, природного газу, і великий потенціал біомаси, доступної 
для виробництва енергії. На жаль, темпи розвитку біоенергетики в Україні досі істотно 
відстають від європейських. На сьогоднішній день частка біомаси у валовому 
кінцевому енергоспоживанні становить 1,78%. Щорічно в Україні для виробництва 
енергії використовується близько 2 млн. т у.п./рік біомаси різних видів. На деревину 
припадає найвищий відсоток використання економічно доцільного потенціалу – 80%, 
тоді як для інших видів біомаси (за винятком лушпиння соняшника) цей показник на 
порядок нижче. Найменш активно (на рівні 1%) реалізується енергетичний потенціал 
соломи зернових культур та ріпаку. 

Як зазначає член правління Біоенергетичної Асоціації України (БАУ), заступник 
директора науково-технічного центра "Біомаса" Юрій Матвєєв, першу потужну 
біогазову станцію з виробництвом електроенергії в Україні побудувало підприємство 
"Агро-Овен" у 2003 році у Магдалинівському районі на Дніпропетровщині. Установка 
потужністю 180 кВт працює на відходах місцевого м'ясокомбінату.  

Найбільш вдалим у БАУ вважають біогазовий проект "Української Молочної 
Компанії". У Згурівскому районі на Київщині компанія побудувала завод потужністю 1 
МВт, який переробляє гній близько 4 тис. корів та кукурудзяний силос. Виробленої 
енергії вистачає не лише на молочну ферму, але й на село Великий Крупіль. 

Гарних результатів досягла і птахофабрика "Оріль-Лідер" на Дніпропетровщині, 
яка запустила біогазову установку потужністю 5,7 МВт на пташиному посліді. До 
слова, компанія "Укрлендфармінг" будує біогазову станцію при птахофабриці у селі 
Чорнобаївка на Херсонщині. 

Великий біогазовий завод на буряковому жомі потужністю 2,38 МВт введений в 
експлуатацію у селищі Рокитне Київської області. Вихід підприємства на проектну 
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потужність дозволить забезпечити енергією близько 800 індивідуальних 
домогосподарств. Ініціатор проекту – група компаній "Сільгосппродукт" – обіцяє до 
2019 року побудувати в Україні ще 60 таких же заводів. 

Біогазовий завод потужністю 1,2 МВт ввела в експлуатацію у селі Копанки 
Івано-Франківської області компанія "Даноша". Нині дочірне підприємство данської 
сільськогосподарської групи Axzon Group переробляє щодня 400 тонн відходів 
свинокомплексу, які упродовж року дозволять йому отримувати в середньому 4 млн 
кубометру газу, 10 млн кВт/год теплової енергії та 9,5 млн кВт/год електроенергії. 

З бурякового жому, соєвих відходів, залишків кукурудзи та інших рослинних 
решток виробляє біогаз компанія «Астарта». Енергетичний комплекс забезпечує 
біопаливом цукровий завод та частково завод з переробки сої у Глобино(Полтавська 
обл.). 

В Україні виробляють біогаз навіть з виноградного жому. Таку сировину разом 
із силосом кукурудзи використовує коньячний завод на Миколаївщині у місті 
Вознесенську, який крім основної діяльності, жене ще й біометан. 

Найбільш успішний український проект з видобування звалищного 
газу реалізований компанією ЛНК. Так, на сміттєвому полігоні N5 у селі Підгірці 
Обухівського району Київської області працює лінійка з п'яти біогазових двигунів 
встановленою потужністю 177 кВт кожний, звалищний газ компанія також добуває на 
полігонах ТПВ у селах Глибоке (потужність 1,06 МВт) та Рожівка (потужність – 1,06 
МВт). Такі ж установки діють на сміттєзвалищах у Житомирській та Миколаївській 
областях. На додачу, через рік ЛНК планує запустити у роботу завод з утилізації 
біогазу шляхом виробництва електроенергії у Миколаєві. 

Львівський дріжджовий завод, а також Київський та Запорізький пивоварні 
заводи отримують біогаз в результаті поглибленого очищення стічних вод. 

Ще один біогазовий завод почали нещодавно добудовувати у прифронтовій зоні 
- у містечку Волноваха Донецької області. 

За словами Юрія Матвєєва, наразі Україна має близько 20-ти біогазових 
установок разом із тими, що нині споруджуються. Україна здатна щорічно виробляти 
від 1,6 млрд. м. куб. до 18 млрд. м. куб., – каже фахівець, уточнюючи, що останній 
показник можна отримати в результаті вирощування енергетичних культур на 5 млн. га 
занедбаних земель. Однак, за прогнозами Юрія Матвєєва, навіть 7 млрд. м. куб. біогазу 
у рік Україна зможе виробляти лише через 5-10 років. 

Отже, використання біогазу в Україні є досить перспективною справою, адже 
біогаз – один із особливих видів альтернативних джерел енергії. Особливість біогазу 
для України полягає в зменшенні енергозалежності від європейських газових ринків, 
низькій собівартості сировини для виробництва біогазу, широкому полі застосування 
(сфера електроенергетики, виробництво тепла і використання у вигляді пального), 
створенні нових робочих місць, вирішенні проблем утилізації відходів та покращенні 
стану навколишнього середовища загалом. 
 

ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ 
ECO-POINT 

 
Канд. екон. наук, доц. Вонберг Т.В. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
 
Екологічні проблеми людства, що особливо гостро постали останнє десятиріччя, 

потребують негайного вирішення та втручання всіх без винятку компаній світу, адже це 
проблема не лише загальнодержавна, а й світова. Варто наголосити, що більшість 
компаній України, розуміючи можливі наслідки глобальної «сміттєвої катастрофи», 
вже долучилися до розробки різних екологічних проектів, підтверджуючи свою 
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соціально відповідальну позицію в суспільстві. Так, наприклад, в рамках семінару, 
присвяченого актуальним екологічним проблемам і перспективам розвитку екологічної 
галузі в Україні, фахівці компанії «Інтертелеком» презентували проект Eco-Point. 
Сутність його полягає у так званому відповідальному поводженню зі сміттям. Eco-Point 
– це бокси для сміття, які поділені на три види: пластик, папір, батарейки. Основною 
задачею проекту стало навчання українців правильному поводженню зі сміттям. В 
рамках ініціативи національний оператор розмістив в офісних центрах і редакціях ЗМІ 
бокси для роздільного збору пластику, паперу і батарейок. На сьогодні бокси Eco-Point 
вже функціонують в основному в київських коворкінгах [1]. 

Означений вище проект дозволяє частково вирішити проблеми зі сміттям. 
Проте, щоб усвідомити глобальність цієї катастрофи, потрібно провести невеличке 
дослідження. Перш за все, слід нагадати, що у країні є лише 4 сміттєспалювальних 
заводи: у Києві, Дніпропетровську, Харкові та окупованому Севастополі [2]. Разом із 
тим, за різними підрахунками на території України нараховується 6,5 тисячі законних і 
близько 35 тисяч незаконних сміттєзвалищ, загальною площею 7% території, а це 
можна прирівняти з площею цілої Данії. І, на жаль, з кожним роком ситуація лише 
погіршується. За підрахунками екологів, в Україні щороку сміттєві полігони 
поповнюються приблизно на 15-17 мільйонів тонн. А на переробку йде лише десята 
частина зібраного сміття. Саме такі ініціативи, як Eco-Point зможуть допомогти 
виховати в українцях відповідальність за те, що вони роблять для екології, тобто 
виховати соціальну відповідальність перед суспільством та перед екологією власної 
країни. При чому, працювати потрібно перш за все з молодим поколінням, адже молодь 
часто просто не має часу та й належної звички для відправки сміття в незручно 
розташовані пункти збору. 

Слід нагадати, що розпочинаючи з 01 січня 2018 р. в Україні почав діяти закон 
про сортування сміття. Проте, про його існування мало хто чув, тому що норми та 
правила, прописані в Законі, по факту, лишаються лише на папері. Хоча, більшість 
українців так і не помітила суттєвих змін, на вулицях почали з’являтися контейнери для 
сортування відходів: папір, пластик та скло. Щоправда, вони почали з’являтися 
виключно в обласних центрах і далеко не скрізь по місту. Що ж стосується приведення 
в дію означеного закону, то воно можливе лише за певних умов, а саме: підвищення 
штрафів за не сортоване сміття та сміття викинуте поза контейнери, залучення 
інвестицій в Україну задля побудови заводів з переробки сміття, при цьому варто 
розглядати проекти, які не спалюють сміття, наприклад проект побудови заводу з 
переробки сміття на основі плазмової газифікації та звичайно ж зміни у законодавстві 
України. На сьогодні не вистачає нормативно-правового документу, що чітко визначає 
та впроваджує у практику правила, способи та відповідальних юридичних осіб за 
переробку та сортування сміття. Крім того, не вистачає дієвого механізму 
впровадження теоретичних норм та правил в практику сьогодення. 

Проблему переробки сміття вже давно вирішили розвинені країни світу. 
Зокрема, лідером з переробки сміття вважають Швецію. Тут переробляють 99% усіх 
відходів країни. За допомогою вторинної сировини опалюють будинки, забезпечують їх 
електроенергією. А збільшення сміття дозволяє навіть краще забезпечити власні 
енергетичні потреби. Тому, в країні вирішити імпортувати сміття з інших країн. Схожа 
ситуація і в Німеччині, Швейцарії та Австрії. У країнах полігони зі сміттям давно 
закриті, адже 97 % відходів також переробляється. До слова, вся цементна 
промисловість у цих країнах працює на спалюванні сміття і автопокришок. У 
Німеччині навіть існує так звана «сміттєва» поліція, яка штрафує порушників. У 
Фінляндії зручні точки збору відходів мають як житлові будинки, так і магазини та 
підприємства. Також в європейських країнах практикується система заставної вартості 
упаковки – коли при купівлі продукту покупець платить ще й за упаковку, котру після 
використання або споживання продукту може здати у встановленому місці і повернути 
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свої гроші, сплачені як вартість упаковки. Навіть сусідня Польща радикально підійшла 
до проблеми відходів у країні. Спеціальний закон поклав край нелегальним 
сміттєзвалищам, а люди почали сортувати відходи. 

Щодо можливостей використання зарубіжного досвіду переробки, то варто 
відзначити декілька варіантів, найбільш прийнятних для України: 

- З непридатної деревини, соломи тощо виготовляти альтернативне органічне 
паливо для опалення будинків. 

- З пляшок, які переробляють спочатку у гранули, виготовляти предмети 
домашнього побуду, корпуси побутової техніки, труби, іграшки та багато іншого. Слід 
відзначити, що особливо популярна ця сировина серед власників 3D-принтерів. 

- Макулатуру переробляти на газетний і туалетний папір, тканину, руберойд, 
картон та інше. 

- Сировину з відпрацьованих шин використовувати для виготовлення килимків, 
підлоги, підошов до взуття, покриття тенісних кортів та у будівництві доріг. 

- Листя з дерев, яке в Україні часто палять або ж просто вивозять на полігони, 
використовувати як чудове добриво для землі. 

- Перероблену сировину зі скла залучати до спеціалізованого виробництва 
цегли, плитки, водних фільтрів, кераміки та іншого. 

- Переплавлений метал піддавати багаторазовій переробці, адже він не втрачає 
при цьому своїх властивостей. 

Отже, на сьогодні існує безліч готових ефективних рішень проблем екології 
взагалі та сміттєвої проблеми зокрема. Проте, часткове ігнорування їх суспільством 
виступає скоріше як твердження неготовності усвідомлення глобальних масштабів та 
терміновості вирішення означених проблем. 

Література: 1. В Украине стартовал проект по экологичной утилизации мусора. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/ukraine-startoval-
proekt-ekologichnoy-utilizatsii-1463124433.html. 2. Сміттєспалювальні заводи України / 
Вікіпедія: вільна енциклопедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org. 
 

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА МОДЕЛЬ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 
Викл. Головко – Марченко І.С., ст. гр. ЕП-21 Шебалкова Є.І. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Зелена економіка – напрям в економічній науці, який сформувався в останні два 
десятиліття, в межах якого вважають, що економіка є залежним компонентом 
природного середовища, в якому вона існує і є його частиною [1]. Фактично зелену 
економіку слід розглядати як шлях до сталого розвитку, який задовольняє потреби 
нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти 
свої власні потреби [2]. 

Формування дієвого середовища для економічного і соціального прогресу, що 
базується на мінімізації негативного впливу на довкілля та ефективному використанні 
природних ресурсів при збереженні гідного рівня життя населення є основною метою 
зеленої економіки, яка реалізується через наступні цілі: 

–підвищення рівня суспільної екологічної свідомості; 
–поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки; 
–досягнення безпечного для здоров'я людини стану довкілля; 
–інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого 

екологічного управління; 
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–припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування 
екологічної мережі; 

–забезпечення екологічно збалансованого природокористування; 
– удосконалення регіональної екологічної політики [3]. 
На разі зелена економіка виступає засобом забезпечення сталого розвитку 

суспільства, а її формування передбачає перегляд стандартів життя суспільства з метою 
збереження природного середовища, підвищення ефективності використання ресурсів, 
розвитку екологоорієнтованої діяльності та структурної перебудови економіки в бік 
збільшення частки «зелених» секторів. Крім того, вона ґрунтується на альтернативних 
джерелах енергії і палива, технології екологічно чистого виробництва, чистих 
технологіях у веденні сільського господарства, «зеленому будівництві», а також 
програмах очищення повітря, води і ґрунту від забруднень, переробки та утилізації 
відходів і т.д. Саме «зелена економіка» може стати джерелом розвитку суспільства [4]. 

Література: 1. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org. 2. Butlin, John (1989-04-01). Our common future. By World 
commission on environment and development. (London, Oxford University Press, 1987, pp. 
383 Ј5.95.). Journal of International Development(en) 1 (2). с. 284–287. ISSN 1099-1328. 
doi:10.1002/jid.3380010208. 3. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року: Закон України // Відомості Верховної Ради 
України. – 2011. – № 26. – С. 1284. 4. Чмир О.С., Захаркевич Н.П. «Зелена» економіка: 
сутність, цілі та базові принципи / О.С. Чмир, Н.П. Захаркевич // Економічний вісник 
Донбасу. – 2013 – № 3 (33). – С. 54 – 62. 
 

СТРУКТУРА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ:  
ДОСВІД ЄВРОПИ 

 
Канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М., ст. 5-го курсу Андріянова О.А. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

В сучасному світі основним пріоритетом енергетичною галузі є відновлюваність 
джерела енергії та його екологічність.  Використання альтернативних джерел енергії 
дозволяє посилити економічну та енергетичну безпеки держави. Помірно-
континентальний клімат Україні обумовлює наявність опалюваного сезону, а 
відповідно потребу в енергії. Вартість кожного товару та послуги містить в собі 
вартість енергії. Відповідно енергетична політика держави безпосередньо впливають на 
соціально-економічний стан України. Одною з альтернатив є приватні електростанції. 
Автори намагаються з’ясувати: приватна електростанція - це доходний бізнес, модний 
тренд чи сучасна необхідність. Виникає необхідність проаналізувати вплив створення 
приватних електростанцій на загальний енерго-потенціал регіону і їх вплив на 
економіку. 

На вимогу сучасності інтенсифікуються наукові дослідження в сфері 
відновлюваної енергетики. Більшість науковців вважають доцільним скорочувати 
використання вичерпного пального  та розширювати використання невичерпних 
джерел. Але якщо екологічна доцільність не викликає сумнівів, то економічні 
розрахунки носять суперечливий характер. Найчастіше для розрахунку ефекту до 
економічного додають соціальний, щоб посилити важливість та доцільність заходів 
впровадження. Відповідно обрана тема набуває актуальності.  

Обмежені запаси невідновлюваних джерел енергії не можуть гарантувати 
стійкий розвиток світової енергетики на тривалу перспективу, а їх постійне 
використання призводить до погіршення стану навколишнього середовища і його 
кризового стану. 
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До нетрадиційних (альтернативних) відносяться відновлювальні джерела енергії 
(ВДЕ), які використовують потоки енергії Сонця, енергію вітру, теплоти Землі, 
біомаси, морів і океанів, річок, існуючих постійно або періодично в навколишньому 
середовищі й у майбутній перспективі практично невичерпані (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Структура відновлювальних джерел енергії 
 

Лідируючі позиції за використанням ВЕД в Європі, є [1]: 
1.Ісландія – 25% енергобалансу країни займає геотермальна енергетика; 
Данія – більше 20% енергії виробляється вітрогенераторними установками; 
2.Португалія – близько 18% всієї енергії витягується з морських хвиль, 

сонячного світла і вітру; 
3.Іспанія – більше 17% енергії виробляється різноманітними геліоустановками. 
Для реалізації планів Європейської комісії щодо розвитку альтернативної 

енергетики ЄС  знадобиться в найближчому десятилітті  близько  50 млрд. євро. 
Найбільша частка коштів (близько  17 млрд євро) припаде на розвиток сонячної 
енергетики. Дещо менше – на розвиток вітрогенераторну галузі, а решта – на 
біоенергетику. 

Україна має досить обмежені вичерпні ресурси, що робіть її економіку 
залежною від зовнішніх джерел енергії. Тому гостро стає потреба в невичерпних 
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біомаси 

Біоенергетичні 
технології 

Мала гідроенергетика 

Припливні 
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Гідравлічна енергія 
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середовища 

272 

https://smarteco.biz.ua/wind-turbine/
https://smarteco.biz.ua/solar-panels/
https://smarteco.biz.ua/heliosystems-heating/
https://smarteco.biz.ua/solar-energy/
https://smarteco.biz.ua/solar-energy/


джерелах енергії. Найперспективнішою, з огляду кліматичних умов України, на думку 
авторів, є саме використання безпосередньої сонячної енергії.  

Важливу роль у кліматоутворенні в Україні відіграє сонячна радіація, величина 
якої залежить від інтенсивності і тривалості надходження енергії Сонця, прозорості 
атмосфери, характеру поверхні Землі тощо. Енергія Сонця, в свою чергу, залежить від 
висоти його над горизонтом, тривалості дня.  

Для реалізації планів Європейської комісії щодо розвитку альтернативної 
енергетики ЄС  знадобиться в найближчому десятилітті  близько  50 млрд. євро. 
Найбільша частка коштів (близько  17 млрд євро) припаде на розвиток сонячної 
енергетики. Дещо менше – на розвиток вітрогенераторну галузі, а решта – на 
біоенергетику. 

Україна має досить обмежені вичерпні ресурси, що робіть її економіку 
залежною від зовнішніх джерел енергії. Тому гостро стає потреба в невичерпних 
джерелах енергії. Найперспективнішою, з огляду кліматичних умов України, на думку 
авторів, є саме використання безпосередньої сонячної енергії.  

Література. 1. Розвиток альтернативної енергетики в Європі [Електроний ресурс] 
- https://smarteco.biz.ua/alternative-energy-eu/ 
 

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ БУДУВАННЯ  СОНЯЧНИХ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ 

 
Канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М., ст.  2-го курсу Піщалка А.П.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Україна має досить обмежені вичерпні ресурси, що робіть її економіку 
залежною від зовнішніх джерел енергії. Тому гостро стає потреба в невичерпних 
джерелах енергії. Найперспективнішою, з огляду кліматичних умов України, на думку 
авторів, є саме використання безпосередньої сонячної енергії.  

Важливу роль у кліматоутворенні в Україні відіграє сонячна радіація, величина 
якої залежить від інтенсивності і тривалості надходження енергії Сонця, прозорості 
атмосфери, характеру поверхні Землі тощо. Енергія Сонця, в свою чергу, залежить від 
висоти його над горизонтом, тривалості дня.  

Україна займає велику площу, тому дуже велика різниця між висотою Сонця над 
північними і південними її районами. Взимку (22 грудня) опівдні на півночі висота 
Сонця становить 15°, на півдні — 23°, влітку (22 червня) — відповідно 60 і 68°.  

Важливою ознакою кліматичних ресурсів України вважається також кількість 
днів без сонця. За рік найбільше днів без сонця (95 і більше) на Поліссі; на півдні цей 
показник поступово зменшується: у центрі — до 85—90 днів, на півдні — до 65— 70, у 
Криму — 50—60, а на Південному березі Криму — до 45 днів (Ялта — 44). Дні взагалі 
без сонця протягом року найчастіше спостерігаються в холодний період, максимум 
можливий у грудні. На півночі в середньому налічується 18—20 днів без сонця, півдні 
— до 15—17. Кількість днів без сонця і тривалість сонячного сяйва перебувають у 
зворотному зв'язку. Коливання кількості днів без сонця зумовлюється певними 
закономірностями синоптичних процесів. 

Відповідно, Україна має досить високий потенціал щодо реалізації інноваційних 
проектів сонячної енергетики. Даний потенціал поступово почали використовувати, 
підтвердженням є рейтинг сонячних електростанцій, що збудовані за останні роки 
(табл. 1.) 
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Таблиця 1 – Рейтинг сонячних електростанцій збудованих в Україні 
№ 
п/п 

Назва 
проекту 

Потужність 
Вартість 

Опис проекту Скорочення 
викидів ОВК 

1 Perovo Solar 
Park, Україна 

100 МВт 
300 млн. 

євро 

Електростанція, розташована на 
площі в 200 гектар, здатна 

потенційно генерувати близько 
132500 МВт∙год електроенергії на 

рік. 

Економія 
викидів оксиду 

вуглецю - 82 000 
тонн на рік. 

2 Sarnia 
Photovoltaic 
Power Plant, 

Канада 

97 МВт, 
280 млн. 

кан. доларів 
 

Електростанція займає площу в 380 
гектар і складається більш ніж з 1,3 

мільйона гнучких сонячних 
панелей. Річний вихід 

електроенергії від роботи проекту 
становить 120 000 МВт∙год, 

Економія 
викидів оксиду 

вуглецю - 39 000 
тонн на рік. 

 

3 
Montalto di 

Castro 
Photovoltaic 

Power Station, 
Італія 

84,2 МВт, 
200 млн. 

євро 

Електростанція розташована 
неподалік від Вітербо і є 

найбільшою фотоелектричною 
станцією в країні 

Дозволить 
скоротити 

викиди оксиду 
вуглецю на 74 

000 тонн на рік. 

4 
Solarpark 

Senftenberg, 
Німеччина 

 

82 МВт, 
150 млн. 

євро 

Проект, останнє оновлення якого 
було завершено в 2011 році, має 
потужність 82 МВт і складається 
більш ніж з 330 000 кристалічних 

сонячних модулів. 

Дозволить 
скоротити 

викиди оксиду 
вуглецю на 82 

000 тонн на рік. 

5 
Finsterwalde 
Solar Park, 
Німеччіна 

 

80,245 МВт, 
120 млн. 
доларів 

Загальна потужність проекту, який 
знаходиться поблизу міста 
Фінстервальде, Німеччина, 

становить 80,245 МВт. Сонячний 
парк є спільним проектом компаній 

LDK Solar і Q-Cells International і 
розроблявся в три етапи протягом 

2009-2010 років. 

Дозволить 
скоротити 

викиди оксиду 
вуглецю на 70 

000 тонн на рік. 

6 
Okhotnykovo 

Solar Park, 
Україна 

80 МВт, 
98 млн. 
доларів 

Станція охоплює близько 160 
гектар і складається з 360 000 

сонячних модулів, здатних давати 
потужність в 80 МВт. Дані 

показники дозволять електростанції 
виробляти 100 000 КВт∙год 

електроенергії на рік. 

Дозволить 
скоротити 

викиди оксиду 
вуглецю на 60 

000 тонн на рік. 

7 
Lopburi Solar 
Farm, Таїланд 

73 МВт, 
70 млн. 
доларів 

Сонячний проект, розташований в 
провінції Лопбурі, Таїланд, має 

загальну потужність 73 МВт і був 
введений в експлуатацію 25 грудня 

2011 року. Будівництво тривало 
впродовж 18 місяців. 

Дозволить 
скоротити 

викиди 
вуглекислого 

газу на 1,3 млн. 
тонн 

 
Але досі енергетична сфера ВЕД знаходиться в зачатковому стані. Збільшення 

питомої ваги використання сонячної енергія в виробництві безпосередньо впливає на 
скорочення викидів СО2. Стимулом для розвитку може стати оцінка скорочення 
викидів (табл. 2). 

Обсяги викидів парникових газів у Україні, за даними кадастру, перевіреного 
міжнародною групою експертів, у 1990 р. становили 925,4 млн т еквівалента двоокису 
вуглецю, або так званих одиниць встановленої кількості (ОВК). У 2004 р. в атмосферу 
викинуто близько 413,4 млн т. Отже, надлишок національної квоти на викиди 
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становить понад 500 млн т. Оскільки Україна належить до країн із перехідною 
економікою, то вимоги щодо зменшення кількості викидів для нас визначено в бік 
зниження. Хоча з розвитком української економіки надлишок нашої квоти може 
зменшитися.  

 
Таблиця 2 – Потенційна ринкова вартість надлишку ОВК України згідно з 

Кіотським протоколом [1] 
Ціна Малий обсяг  

0,45 млрд ОВК 
Середній обсяг 
1,0 млрд ОВК 

Середній обсяг 
1,5 млрд ОВК 

Низька (1 євро) 0,45 млрд євро 1 млрд євро 1,5 млрд євро 
Середня (5 євро) 2,25 млрд євро 5 млрд євро 7,5 млрд євро 
Висока (10 євро) 4,5 млрд євро 10 млрд євро 15 млрд євро 

 
Література: 1. Рожен О. Як заробити мільярди на екологічних квотах // Дзеркало 

тижня. — 2007. — 19 травня. — С. 15. 
 

SMART CITY: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ  
 

Канд. юр. наук, доц. Коляда Т.А., Коляда І.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 

Органи публічної адміністрації здійснюють пошук інноваційних підходів до 
вирішення існуючих соціально-економічних проблем, у тому числі й шляхом апробації 
позитивного зарубіжного досвіду. У зазначеному контексті особлива увага 
приділяється з’ясуванню перспектив реалізації модернової моделі міської 
трансформації Smart City («розумного міста»), що багатьма фахівцями розглядається як 
невід’ємна складова національної стратегії економічного піднесення і суспільного 
прогресу. 

Модель Smart City у першу чергу передбачає активне використання 
інформаційних технологій при вирішенні основоположних проблем забезпечення 
життєдіяльності мегаполісів, створенні умов для розвитку територіальних громад і 
самореалізації кожної людини. Стратегічні  напрями реалізації моделі «розумного 
міста» визначені таким чином: підвищення якості життя мешканців територіальної 
громади; модернізація фізичної та розбудова технологічної інфраструктури мегаполісу; 
використання інформаційних технологій для вдосконалення систем управління 
містами; безумовне дотримання світових стандартів екологічності, сталого 
економічного розвитку та соціальної інклюзії; налагодження партнерської взаємодії 
між органами місцевого самоврядування і громадськістю, спільна реалізація проектів з 
благоустрою населених пунктів та вирішення актуальних проблем локального рівня 
(мікрорайону, вулиці, двору тощо). 

Модель Smart City ґрунтується на постулаті щодо ототожнення великих міст з 
базовими центрами розвитку цивілізації, характерними ознаками яких комфортні і 
безпечні умови проживання людей, наявність чисельних можливостей для 
самореалізації вільної. Як наслідок, сучасне «розумне місто» сприймається як рушійна 
сила економіки країни, осередок культури та освіти, майданчик для реалізації 
технологічних та соціальних інновацій. 

Найвагоміших успіхів у реалізації моделі Smart City досягли Барселона, Нью-
Йорк, Лондон, Ніцца, Сінгапур. Місцева влада цих мегаполісів акцентовано наголошує 
на неможливості розбудови «розумного міста» без дотримання шести засадничих умов, 
а саме: розумної економіка, що спирається на інноваційний дух, підприємництво, 
економічний імідж та торгівельні марки, продуктивність, гнучкість ринку праці, 
здатність до трансформації; розумної мобільності, що характеризується місцевою 
доступністю, наявністю розвиненої інфраструктури, сталими, інноваційними та 
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безпечними транспортними системами; розумного довкілля, що охоплює привабливість 
природних умов, відсутністю забруднень, систему охорони довкілля та стале 
управлінням ресурсами; розумних людей, які відповідають високим вимогам щодо 
рівня кваліфікації, націленості на навчання протягом життя, соціальної та етичної 
різноманітності, гнучкості, творчості, відкритості та участі у громадському житті; 
розумного життя, що характеризується наявністю закладів культури та освіти,  
сприятливих умов для охорони здоров’я, безпекою проживання, якістю житла, 
туристичною привабливістю, соціальною згуртованістю; розумного врядування, якому 
притаманні участь у прийнятті рішень, публічні та соціальні послуги, прозоре 
врядування, політичні стратегії та перспективи. 

Останнім часом в Україні розгорнувся публічний дискурс щодо перспектив 
запровадження моделі Smart City в українських містах. Перші практичні кроки у цьому 
напрямі зроблено місцевою владою Києва. Ще  у квітні 2015 року столична влада 
ініціювала запровадження системи Kyiv Smart City. У жовтні цього ж року на Форумі 
Kyiv Smart City було укладено Меморандум про співробітництво між громадськими 
організаціями, ІТ-співтовариством, бізнесом та владою. Та суттєвим досягненням стала 
розробка Концепції Kyiv Smart City. Концепція передбачає розвиток міста за такими 
ключовими напрямами: підвищення якості життя містян; модернізація та розбудова 
технологічної інфраструктури міста; використання технологій ефективного управління 
містом; дотримання стандартів екологічності, сталого економічного розвитку та 
соціальної інклюзії; активне залучення громадськості.  

На нашу думку, модель Smart City має безумовне прикладне значення, оскільки 
ґрунтується на продуманій і апробованій управлінській та соціально-економічній 
парадигмі. В Україні існує об’єктивно зумовлена необхідність та окремі передумови 
для імплементації концепції «розумного міста» в крупних містах. Водночас реалізація 
цього завдання ускладнюється незавершеністю адміністративної реформи, відсутністю 
достатніх фінансових ресурсів, несприятливим інвестиційним кліматом, недостатнім 
використанням потенціалу державно-приватного партнерства при вирішенні 
найважливіших проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад, 
професійною некомпетентністю та корумпованістю значної частини регіональних і 
місцевих еліт, нерозвиненістю інститутів громадянського суспільства тощо.   

Підсумовуючи, зазначимо, що системний аналіз досвіду запровадження моделі 
Smart City свідчить про її безсумнівну безальтернативність, затребуваність, 
перспективність і соціальну акцептованість. Ця модель гармонійно забезпечує синергію 
можливостей інформаційного суспільства та прагнень територіальних громад 
розбудувати комфортний і безпечний життєвий простір. На нашу думку, 
визначальними умовами успішної реалізації цієї моделі є децентралізація влади на 
демократичних засадах, наявність достатнього фінансування проектів, створення 
привабливого інвестиційного клімату на національному та локальному рівнях, високий 
рівень компетентності і відповідальності органів місцевого самоврядування, наявність 
розвинених інститутів громадянського суспільства, консолідація зусиль усіх 
зацікавлених суб’єктів.  

 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Канд. экон. наук, доц. Кравченко Л.Н., ст. преп. Шевченко М.В. 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из важнейших и 

одновременно проблемных секторов отечественной экономики. Значительный рост цен 
на энергоносители, труднодоступность отдельных регионов к традиционным 
источникам энергии обусловили необходимость разработки программ по 
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энергосбережению, однако многие из них до конца не реализованы. На сегодняшний 
день состояние энергоэффективности в ЖКХ России неутешительно – средние потери в 
тепло-, электро- и водопроводных сетях составляют порядка 20% [2,3,4]. Повышение 
энерго- и ресурсосбережения продолжает оставаться первоочередной задачей в 
реализации программ эффективного управления данной отраслью. 

В настоящее время основными препятствиями проведения модернизации 
коммунальных сетей являются: отсутствие достоверной информации о техническом 
состоянии коммунальных систем, об объёмах потребления ресурсов (по причине 
незаконных подключений, фальсификации показаний приборов учёта); слабая 
информированность собственников об имеющихся механизмах реализации 
мероприятий по энергоэффективности; нежелание инвесторов осуществлять 
капиталовложения (по причине законодательной неурегулированности ряда вопросов 
энергосервисных отношений), низкая платёжная дисциплина, нехватка 
квалифицированных кадров в сфере ЖКХ и др. [5]. 

Вместе с тем работы в этом направлении ведутся. Так, обеспечение 
энергоэффективности зданий в последние десятилетия стало одним из основных 
направлений развития строительной индустрии. Основными целями при этом 
являются: создание и использование энергоэффективных строительных материалов, 
переход к энергосберегающим архитектурно-строительным конструкциям, 
формирование полноценной системы нормативных требований. 

Федеральные целевые программы, направленные на модернизацию ЖКХ, в 
первую очередь преследуют цель провести технологическое обновление основных 
средств и предусматривают разработку и обновление нормативной базы, выделение 
источников финансирования (делая акцент на наиболее окупаемых проектах), решение 
ключевых проблем регионов с точки зрения обеспечения энергобезопасности [3,4,5]. 

Финансово-экономический механизм управления энергосбережением 
предусматривает использование комплекса инструментов: различные формы 
финансирования мероприятий по энергосбережению, в том числе кредитования; 
применение норм ускоренной амортизации к энергосберегающему оборудованию; 
регулирование тарифов на топливно-энергетические ресурсы; налоговое 
стимулирование [1,5,6]. 

Учет энергоресурсов является стратегически важной задачей, от которой 
напрямую зависит экономика страны. Определить направления и спланировать 
комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат на топливно-энергетические 
ресурсы позволяет так же широкое использование энергоаудита и автоматизации 
энергоучета.  

«Решение текущих и перспективных проблем снижения потерь энергоресурсов 
невозможно без энергетического учета, включающего функции комплексной 
автоматизации процесса сбора и анализа параметров энергопотребления. Если на 
крупных предприятиях проблема автоматизации учета электрической и тепловой 
энергии последовательно и систематически решается, то для жилого сектора эта задача 
комплексно не решается вообще» [4]. 

Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии позволяет 
обеспечить точность и прозрачность взаиморасчётов между поставщиками и 
потребителями, а также реализует: 

− точное измерение параметров поставки и потребления энергоресурса; 
− непрерывный автоматический сбор данных с приборов учёта с отправкой на 

сервер и визуализацией в личном кабинете; 
− ведение контроля за энергопотреблением в заданных временных интервалах; 
− постоянное накопление и долгосрочное хранение данных даже при 

выключенном электропитании приборов учёта; 
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− быструю диагностику данных с возможностью выгрузки информации за 
текущий и прошлый периоды; 

− анализ структуры энергопотребления с возможностью её корректировки и 
оптимизации; 

− оперативное выявление несанкционированных подключений к сети 
энергоснабжения или безучётного потребления; 

− фиксацию даже незначительных отклонений всех контролируемых параметров; 
− возможность прогнозирования значений величин энергоучета на кратко-, 

средне- и долгосрочный периоды; 
− удалённое отключение потребителей от сети с возможностью обратного 

включения [5]. 
Кроме того, реализация потенциала энергосбережения требует усиления 

регулирующей роли государства. Необходимо, прежде всего, создать структуру, 
ответственную за политику энергосбережения и энергоэффективности, усилить 
ценовое и налоговое стимулирование при реализации инновационных проектов, 
повышающих энергоэффективность.  

Повышение энергоэффективности в ЖКХ сделает эту отрасль не только более 
современной, но и позволит уменьшить расходы населения на коммунальные услуги, а 
так же, повысит удобство и комфортабельность жилья, ведь проблемы 
энергоэффективности тянут за собой цепочку других разносторонних проблем. 
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НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА НА КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ – ЦИФРОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Канд. техн. наук, доц. Латорец Е.В. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры,  
 
Активное применение цифровых технологий во всём мире не оставило 

керамическую плитку в стороне. Начиная с 2013 года, многие заводы-производители 
керамической плитки стали вводить в свое производство современные технологии 
нанесения рисунка. 

Система цифровой технологии нанесения рисунка открывает новые 
возможности в области графического дизайна, как в плане самого изображения, так и 
его уровня качества. 

Цифровые технологии имеют более обширный спектр оттенков разных цветов, 
обеспечивают плавные и мягкие цветовые переходы. Данные технологии позволяют 
наносить на керамику рисунок с высоким разрешением, присущим настоящей 
фотографии. 
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Сегодня, процесс разработки дизайна керамической плитки существенно 
отличается от прошлых лет. Цифровые технологии в разработке новых дизайнов 
диктуют свои правила. Для разработки нового дизайна, в первую очередь, получают 
оценку специализированных дизайн-студий, которые профессионально изучают 
современные тренды в смежных областях, таких как – производство тканей, одежды, 
обоев и т.д. На основании общего направления моды, студии дизайна выдают свои 
рекомендации в выборе фактур, цвета и поверхности керамической плитки.  

Цифровая печать позволяет создавать современные интерьерные решения, 
например, высокохудожественные цифровые панно. 

Также цифровые технологии нанесения рисунка на керамическую плитку 
позволяют повысить резкость и глубину изображения, тем самым создавая самые 
смелые дизайны для интерьера, более разнообразных тонов, а также позволяет 
полностью закрасить всю поверхность плиты в случае рельефного штампа. 

Кроме всего прочего цифровой печатью можно достигнуть и эффекта 
натуральных материалов. Краска на плитку наносится под высоким давлением, тем 
самым заполняя все неровности, которые присутствуют на ней. Таким образом, можно 
достигнуть имитации натурального камня или других природных материалов. 

При цифровой печати используются те же натуральные керамические красители, 
что и при традиционной печати. После печати происходит обжиг при температуре 
более тысячи градусов, в результате чего керамические красители принимают более 
четкий и естественный вид. Поэтому получаемая плитка, произведенная по технологии 
цифровой печати, так же, как и традиционная плитка, устойчива к воздействию 
ультрафиолета и абсолютно не выгорает со временем. 

Минеральные керамические красители не меняют свой цвет даже после сотен 
лет пребывания под солнечным излучением. Это главное отличие цифровой 
керамической печати от обычной фотопечати, которая выцветает за короткий срок. 
 

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ 

 
Канд. екон. наук, викл. Мельникова Н.В., ст. гр. ПТ-21 Крохмальна В.І. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

У сучасних умовах зелена економіка набуває все більшої актуальності у зв’язку 
зі збільшенням обсягу реалізованих товарів, сировини, матеріалів, промислових 
відходів, бракованої продукції, зростанням інформованості споживачів та добробуту 
населення, жорстокістю вимог безпеки і екологічності. На сьогоднішній день відсутній 
загальноприйнятий підхід до класифікації тлумачення зеленої економіки та майже не 
освітлені: мета, завдання, функцій та принципи зеленої економіки. Науковий напрям 
“зелена економіка” (green economics) виник нещодавно і стосується наукових 
досліджень в сфері екологічної економіки, економіки довкілля, а також управління 
зворотними ланцюгами поставок (Back Supply Chain Management (BSCM)) [1-4].  

Тому, слід зазначити, що у зарубіжній та вітчизняній літературі застосовуються 
різні модифікації поняття «зелена економіка», які є близькими за своїм змістом і не 
суперечать одне одному, а лише відображають точку зору різних спеціалістів на одну і 
ту ж проблему: екологічна економіка, економіка довкілля, економіка навколишнього 
природного середовища, економіка природокористування, зелена логістика, управління 
зворотними ланцюгами поставок, управління потоками повернення тощо [1-4]. 
Відсутність термінологічної єдності в сучасних підходах до трактування зеленої 
економіки спричиняє необхідність створення класифікації стосовно різних визначень, 
пов’язаних з особливостями тлумачення цього поняття (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Різноманіття визначень зеленої економіки∗ 

Термін Визначення 

Міжнародна 
організація ЮНЕП [2] 

«Зелена економіка» «...може вирішити поточні завдання 
та надати можливості для стратегії економічного розвитку 
всіх народів» 

Експерти ООН з 
охорони 

навколишнього 
середовища [2] 

«Зелена економіка» як така, що сприяє «...поліпшенню 
добробуту людей та соціальній рівності, значно 
зменшуючи екологічні ризики й екологічні дефіцити» 

Датська Організація з 
поновлюваних джерел 

енергії (Danish 
Organization for 

Renewable Energy) [3] 

«Зелена економіка» як процес трансформації, що нівелює 
диспропорції та дисфункції сучасної економіки, і 
результатом якого є добробут людства та справедливий 
доступ до ресурсів для кожного члена суспільства в 
умовах екологічної та економічної цілісності 

Всесвітнє об’єднання 
учених Інституту 

«зеленої» економіки 
(Великобританія) [3] 

Зелена» економіка – це наука з виключно кількісних 
вимірів «людини економічної» і розширює межі 
мейнстріму через використання комплексних і 
міждисциплінарних методів і інструментів 

 
Таким чином, одним із найбільш поширених і повних визначень зеленої 

економіки є визначення, яке дано дослідниками О. С. Чмир, Н. П. Захаркевич, „зелену” 
економіку слід тлумачити, орієнтуючись насамперед на ознаку забезпечення 
економічного і соціального прогресу на засадах екологоорієнтованої діяльності [4]. 
Таке визначення зеленої логістики пов’язує воєдино питання економічної ефективності 
виробничої діяльності і екологічної безпеки та сприяє підвищенню 
конкурентоздатності промислових підприємств, а також буде використовуватись у 
подальшому дослідженні.  

Метою зеленої економіки є формування дієвого середовища для економічного і 
соціального прогресу, що базується на мінімізації негативного впливу на довкілля та 
ефективному використанні природних ресурсів при збереженні гідного рівня життя 
населення [1-4].  

У зв'язку з зазначеною метою завданнями зеленої економіки є [1-4]: 
Основні завдання зеленої економіки:  
1)застосування у виробництві екологічно чистих і безпечних матеріалів, а також 

ресурсозберігаючих технологій з метою мінімізації забруднення навколишнього 
середовища; 

2)максимальне використання виробничих відходів як вторинної сировини, 
матеріалів і бракованих і дефектних товарів; 

3)ресурсозбереження і енергозбереження на виробництві; 
4)підвищення конкурентоспроможності продукції; 
5)зниження собівартості продукції; 
6)скорочення часу на збір, диференціацію і переробку відходів; 
7) зниження транспортних витрат; 
8)підвищення ресурсоефективності з переорієнтацією на переважне 

використання відновлювальних ресурсів; 
9)забезпечення соціального прогресу в „зеленому” сегменті економіки; 
10)захист, збереження, відтворення природних ресурсів. 
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Наведені завдання зеленої економіки дозволяють використовувати новітні 
технології з переробки відходів і його утилізації, ресурсозберігаючі технології на 
виробництві, а також максимальне перероблення відходів, тари та упаковки. 

Отже, проведення досліджень в сфері зеленої економіки дуже актуально для 
умов України, оскільки саме наша країна входить в число держав з найбільшими 
відносними і абсолютними показниками утворення і накопичення відходів. Тому, 
розглядаючи сутність зеленої економіки на мікрорівні, слід зазначити, що зелена 
економіка  пов'язана з ефективним управлінням рухом потоків повернених, 
пошкоджених, прострочених і використаних товарів, відходів виробництва і 
споживання як в прямому напрямку, так і в зворотному напрямку та надасть змогу 
покращити результати підприємств за допомогою економії матеріальних ресурсів та 
зниження витратних показників підприємства. А на макрорівні зелена економіка шукає 
рішення, які одночасно дозволяють боротися з бідністю, глобальними змінами клімату, 
зниженням парникових та інших шкідливих викидів, тощо. 

Література: 1. Бистряков І.К. Становлення зеленої економіки в Україні: 
методологічні аспекти / І.К. Бистряков // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 
4. – С. 50–57. 2.Глобальный новый зеленый курс: Доклад Программы ООН по 
окружающей среде [Електронний ресурс] / ЮНЕП. – 2009. – Режим доступу: 
www.unep.org/green economy. 3.Основні засади впровадження моделі «зеленої» 
економіки в Україні : навч. посіб. / Т.П. Галушкіна, Л.А. Мусіна, В.Г. Потапенко та ін. ; 
за наук. ред. Т.П. Галушкіної. – К. : Інститут екологічного управління та 
збалансованого природокористування, 2017. – 154 с. 4. Чмир О. С., Захаркевич Н. П. 
„Зелена” економіка: сутність, цілі та базові принципи // Економічний вісник Донбасу. - 
2013. - № 3 (33). – С. 54-62  
 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОЕКТИ СОНЯЧНОЇ  
ЕНЕРГЕТИКИ В ДОМОГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ 

 
Д-р екон. наук, проф. Сотник І. М. 
Сумський державний університет 

 
Проблеми забезпечення енергоефективності та ресурсозбереження сьогодні 

гостро постають перед економікою України, ресурсо- та енергоємність валового 
внутрішнього продукту якої вдвічі перевищує середньосвітові показники і в 3-4 рази – 
показники країн Європейського Союзу [1]. На тлі дефіциту власних енергетичних 
ресурсів та необхідності їх імпорту за світовими цінами актуалізуються питання 
залучення до енергобалансу країни відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), що, з 
урахуванням світових тенденцій падіння цін на «зелені» технології енерговиробництва, 
можуть відіграти важливу роль у зростанні енергонезалежності та енергоефективності 
держави. Наразі в Україні вже 10 років діє «зелений» тариф (ЗТ) – потужний 
економічний інструмент стимулювання розвитку відновлювальної енергетики (ВЕ) як у 
секторі бізнес-структур, так і домогосподарств [2]. Він забезпечує отримання 
«зеленими» енерговиробниками надприбутків внаслідок закупівлі державою 
електроенергії, згенерованої з ВДЕ, за підвищеними тарифами і тим самим заохочує 
інвесторів вкладати кошти у такі проекти.  

Завдяки поширенню у 2015 році ЗТ на домогосподарства (ДГ), у 2015–2018 рр. в 
країні розпочався справжній бум малої «зеленої» енергогенерації. За цей період 
населенням було побудовано і введено в дію близько 157 МВт потужностей ВЕ, в які 
інвестовано понад 151 млн євро [3].  Початок 2019 року ознаменувався високими 
темпами збільшення малих приватних сонячних електростанцій (СЕС), що пояснюється 
тим фактом, що вже з 1 січня 2020 року ЗТ буде знижений майже на 10% [2], що 
впливатиме на рентабельність проектів ВЕ. Натомість, власники ДГ, які встигнуть 
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ввести в дію СЕС ще у 2019 році, отримають право продажу електроенергії за 
підвищеним ЗТ у 0,18 євро/кВт·год до кінця 2029 року [4]. 

Зважаючи на низькі доходи переважної більшості ДГ України та високі 
капітальні витрати на будівництво СЕС навіть невеликої потужності, дозволити собі 
інвестувати у власну «зелену» електростанцію може далеко не кожний українець. 
Отже, на ЗТ сьогодні заробляють одиниці, а сплачують за це задоволення всі споживачі 
електроенергії в країні. Дослідимо, наскільки вигідними є приватні інвестиції у малу 
геліоенергетику та чи варто залазити у борги пересічному українцю для того, щоб 
побудувати свою невелику СЕС, яка приносить додатковий дохід. 

Для обґрунтування доцільності інвестування у СЕС ДГ різної потужності 
оцінимо рентабельність таких проектів на прикладі типового українського ДГ – 
приватного будинку площею 200 м2, розташованого на північному сході України, у м. 
Суми. Для цього розрахуємо показники чистої поточної вартості, рентабельності 
інвестицій та динамічного строку окупності [5] проектів за варіантами будівництва 
дахової СЕС потужністю 10, 20 і 30 кВт для двох випадків: при введенні в дію СЕС (а) з 
1.01.2019 року (строк дії ЗТ – 11 років) при ЗТ=0,18 євро/кВт·год та (б) з 1.01.2020 р. 
(строк дії ЗТ – 10 років) при ЗТ=0,163 євро/кВт·год [4]. Терміни реалізації проектів 
визначаються нормативним строком служби сонячних батарей і становлять 25 років, 
протягом яких ДГ отримуватиме доходи від продажу електроенергії як за ЗТ (до 
31.12.2029 р.), так і за середньоринковою ціною (після 31.12.2029 р.), яку умовно 
прийнято на рівні 0,053 євро/кВт·год [4]. Враховуючи тривалі терміни реалізації 
проектів та нестабільність курсу національної валюти, розрахунки проводилися нами в 
євро з фіксацією його курсу, встановленого Національним банком України, до гривні 
на 1.01.2019 р., а також із застосуванням ставки дисконтування у 3% річних, що 
відображає альтернативну вартість розміщення інвестицій на депозитному 
банківському рахунку, виходячи з середньоринкової депозитної ставки. Вихідні дані та 
результати розрахунків подані у табл. 1. 

Отримані нами результати свідчать, що за умови введення СЕС будь-якої з 
розглянутих потужностей у 2019 та 2020 рр. проекти окуповуються і дають прибуток. 
При цьому їх рентабельність зростає зі збільшенням обсягів встановленої 
енергопотужності. Водночас, у зв’язку із запланованим зниженням ЗТ з 1.01.2020 року 
на 9,5% та скороченням терміну дії ЗТ на 1 рік для проектів 2020 року [2], економічні 
показники ефективності цих проектів значно нижчі порівняно з проектами, що 
передбачають введення СЕС у 2019 році. Таким чином, за поточних рівнів ЗТ та 
ринкових цін на обладнання для малих СЕС вкладення ДГ коштів в об’єкти малої 
геліоенергетики є високоприбутковою справою. При цьому чим швидше буде введена в 
дію СЕС, тим більше доходів отримає її власник. Отже, бум у будівництві СЕС в 
секторі ДГ України, що спостерігається останніми роками, має під собою потужну 
економічну основу. Тому кожному українцю варто скористатися можливостями 
заробити на ВЕ вже зараз, не чекаючи кращих часів. Оцінюючи ситуацію із ЗТ на 
перспективу, слід відмітити, що з 1.01.2025 року заплановане чергове зниження ЗТ на 
11%, що, поряд з фактичним скороченням терміну отримання ЗТ, за інших рівних умов, 
суттєво знижуватиме показники економічної ефективності проектів ВЕ, обумовлюючи 
відтік інвестицій з цієї галузі. 

(Публікація містить результати досліджень, проведених у рамках НДР 
Міністерства освіти і науки України  «Організаційно-економічні механізми 
стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України» (№ 0117U002254) та 
«Інноваційний менеджмент енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій в 
Україні» (№ 0118U003571)). 
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Таблиця 1 – Економічні показники проектів СЕС різної потужності ДГ 
(розраховано автором) 

Показник 
Значення показника для проекту СЕС встановленою 

потужністю (введення СЕС з 1.01.2019 р./1.01.2020 р.) 
10 кВт 20 кВт 30 кВт 

Стартові інвестиції 
проекту, євро 

10786,94 19032,89 27106,76 

Недисконтований річний 
дохід за проектом в межах 
дії ЗТ*, євро 

1369,37/1243,00 2847,78/2582,28 4331,35/3926,08 

Недисконтований річний 
дохід за проектом поза 
межами дії ЗТ, євро 

429,58 873,25 1317,38 
 

Дисконтовані доходи за 
проектом протягом 
періоду дії ЗТ (до 
31.12.2029 р.), євро 

12483,52/10544,20 25961,08/21905,08 39485,69/33304,37 

Дисконтовані доходи за 
проектом поза межами дії 
ЗТ, євро 

1901,66/2159,81 3954,75/4491,59 6015,0/6831,52 

Всього дисконтованих 
доходів за проектом, євро 

14385,19/12704,01 29915,83/26396,67 45500,69/40135,89 

Чиста поточна вартість за 
проектом, євро 

3598,25/1917,07 10882,94/7363,78 18393,93/13029,13 

Рентабельність інвестицій, 
% 

33,36/17,7 57,18/38,69 67,86/48,07 

Дисконтований строк 
окупності проекту, років 

9,13/10,94 7,57/8,46 7,04/7,85 

*Враховано дохід від продажу згенерованої електроенергії за ЗТ за 
вирахуванням податків та економію в оплаті за спожиту електроенергію для власних 
потреб ДГ 

 
Література: 1. Global Energy Statistical Yearbook 2018. URL: 

https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html (дата 
звернення: 6.05.2019). 2. Про ринок електричної енергії: закон України від 13.04.2017 
№ 2019-VIII (в ост. ред. 01.01.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2019-19 
(дата звернення: 3.05.2019). 3. Інформація щодо потужності та обсягів виробництва 
електроенергії об’єктами відновлюваної електроенергетики, яким встановлено 
«зелений» тариф (станом на 01.01.2019). URL: 
http://saee.gov.ua/sites/default/files/4_2018.pdf (дата звернення: 3.05.2019). 4. Інформація 
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spozhivacham/fizichnim-osobam/zeleni-tarifi (дата звернення: 4.05.2019). 5. Методи 
оцінки ефективності інвестиційного проекту. URL: https://buklib.net/books/35308/ (дата 
звернення: 3.05.2019).  
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СУЧАСНІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІСЦЕВИХ ГРОМАД ХАРКІВЩИНИ 

 
Канд. екон. наук, доц. Тодріна І.В., канд. істор. наук, доц. Євсєєв С.Є.,   

ст. гр. МО-11 Бородіна В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Поширення глобалізаційних процесів є провідною тенденцією сучасного 

суспільного розвитку. В Україні, як і в світі в цілому, зростає рівень вичерпності 
природних ресурсів. Потреби в них значно перевищують обсяги і швидкість їх 
природного поповнення. У країні, як і в окремих регіонах: великих містах та сільській 
місцевості, настає виснаження природних запасів, що призводить до дефіциту ресурсів, 
забруднення водоймищ  і повітря, нестачі прісної води та ін.. 

Загострення зазначених проблем останнім часом хвилює не тільки центральні 
органи влади. Місцеві громади, які безпосередньо стикнулися з їх вирішенням, 
вимушені, в умовах ринкових відносин та розгортання децентралізацій них процесів 
розвитку самоврядування, шукати ефективні способи порятунку навколишнього 
середовища від екологічної катастрофи. 

Суспільні екологічні відносини почали формуватися недавно і нині набрали 
достатнього ступеня зрілості. Про це свідчать прийняті в Україні за останні роки 
законодавчі акти, якими в певній мірі врегульовані правові відносини, пов’язані з 
охороною довкілля, рослинного і тваринного світу, водних об’єктів, захисту здоров’я 
населення від шкідливих наслідків промислового і сільськогосподарського 
виробництва, радіоактивного впливу тощо. 

Законодавчо закріплені права і обов’язки як керівників (посадових осіб), так і 
громадян. За порушення природоохоронного законодавства винні несуть 
адміністративну відповідальність. 

В Конституції України (ст.13) записано: «Земля, її надра, атмосферне повітря, 
водні та інші ресурси… є об’єктами права власності українського народу». Право 
власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

Відповідно до статі 15 Закону України «Про охорону навколишнього 
середовища» «… місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього 
природного середовища на своїй території». 

Звичайно, у розв’язанні екологічних проблем далеко не останнє значення має 
економічна ситуація села, району. Багато проблем є наслідком бездіяльності органів, 
відповідальних за вирішення цих питань, нездійснення ними своїх повноважень. 
Зволікання у вирішенні тих чи інших проблем приводить до загострення ситуації, що, у 
свою чергу, формує потребу у значних капіталовкладеннях.  

В межах Мелихвської сільської ради ВАТ «Шебелінкагазвидобування» здійснює 
видобуток природного газу. На території розташовано 69 діючих свердловин по 
видобутку газу, але не встановлено, в порядку зазначеним законом, кількість відходів 
забруднюючих речовин. Це становить небезпеку для водних ресурсів, навколишнього 
середовища. 

ТОВ СП «Мелихівське» та ФХ «Альянс» займаються виробництвом 
сільськогосподарської продукції, тому їм потрібно розробити науково обґрунтовані 
норми внесення мінеральних добрив та засобів захисту рослин. 

За кілька останніх років Красноградське лісове господарство веде, на наш 
погляд, необґрунтований видобуток деревини і кількість продуктивних лісів щорічно 
зменшується. 

Незважаючи на те, що сільською радою проводиться робота з покращення 
благоустрою сіл,  ще мають випадки захаращення лісів, лісосмуг, ярів, пойми ріки 
Берестова побутовим сміттям . 
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Індивідуальний сектор  самовільно будує вигрібні ями, які розміщені в санітарно 
охоронних зонах,  немаючі на те дозволу відповідних служб. 

З метою покращення екологічного стану та території сільської ради, та цільового 
використання коштів підприємствами, організаціями, відділом благоустрою сільської 
ради , необхідно:  

- ставити питання перед відповідними органами району та області про 
можливість зменшення кількості відходів забруднених речовин ВАТ 
«Шебелінкагазвидобування»; 

- проводити екологічні заходи  (двомісячник «За чисте довкілля»; озелення 
населених пунктів сільської ради, парків в с. Парасковія та с. Мелихівка); 

- здійснити паспортизацію колодязів загального користування, їх хлорування, 
ремонт та їх очистку; 

- продовжити очищення водостоків, річки Берестова; 
- проводити контроль за своєчасним поверненням тимчасово зайнятих земель,  

їх рекультивацією, яка здійснюється за рахунок підприємств; 
- постійно проводити контроль за станом сміттязвалищ, які знаходяться на 

території сільської ради; 
- здійснювати заходи щодо забезпечення заповідних територій інформаційно-

межовими знаками; 
- розробити проекти створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду 

та організації їх територій; 
- створення екологічних фондів при природно-заповідних об’єктах; 
- проводити в подальшому рейди перевірки закріплених територій за 

підприємствами та організаціями сіл на предмет своєчасного прибирання закріплених 
земельних ділянок. 

Література: 1. Потапенко В.Г. Від практики реалізації природоохоронних заходів 
до екологічної політики в Україні: шляхи і проблеми: аналітична доповідь / В.Г 
Потапенко, А.Б Качинський, Є.В. Хлобистов. – К. : НІСД, 2011. – 31 с.  2. Програма 
«Екологізація економіки в країнах Східного партнерства»: Greening Economies in the 
European Union’s Eastern Partnership Countries (EaP GREEN) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://ndei.me.gov.ua/pdf/EAP_ GREEN.pdf  3. Прушківська Е.В. 
Розвиток «зеленої економіки»: національний аспект БІЗНЕСІНФОРМ [Електронний 
ресурс] / Е.В. Прушківська, Ю.О. Шевченко. – 2013. – № 3. – Режим доступу : 
http://business-inform.net/pdf/2013/3_0/186_191.pdf.    4. Конституція України: Закон від 
28.06.1996 № 254 к/96-ВР //База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: 
www.president.gov.ua/documents/constitution (дата звернення 10.05.2019). 5. «Програма 
щодо покращення екологічного стану та природоохоронних заходів орнітологічного 
заказника «Чапля» на території Мелихівської сільської ради на 2018 рік. 6. Рішення 
Мелихівської сільської ради №432 від 20 грудня 2017 року «Про затвердження Програми 
щодо покращення екологічного стану та природоохоронних заходів орнітологічного 
заказника «Чапля» на території Мелихівської сільської ради на 2018 рік. 
 

ЕКОНОМІЧНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ  
СУЧАСНОЇ ЛУГАНЩИНИ 

 
Канд. екон. наук, доц. Тодріна І.В., канд. істор. наук, доц. Євсєєв С.Є.,   

ст. гр. МО-11 Харченко Д. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

  
“Зелена економіка” є новим глобальним напрямом розвитку. Екологізація 

економіки в сучасних умовах – це спосіб сприяння економічному прогресу при 
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забезпеченні екологічної стійкості та соціальної рівності. В Україні в ХХІ ст. 
економічні проблеми можна вирішувати, на наш погляд, тільки за умов активізації 
зусиль суспільства на зменшення залежності економічного зростання від деградації 
навколишнього середовища шляхом стимулювання “зелених” інвестицій та інновацій, 
сприяння сталому виробництву, підвищення енерго- та ресурсоефективності. 

Останнім часом, в наслідок багатьох об’єктивних та суб’єктивних причин, 
особливо з 2014 року, в умовах військових дій на Донбасі, різко погіршилася 
екологічна ситуація в Луганській області, яка потребує значних зусиль збоку 
української влади та міжнародного співтовариства для її стабілізації.    

Луганщина – один з найбільш несприятливих, за екологічних умов, регіонів 
України. На території області розташовано біля 1500 підприємств та установ вугільної, 
металургійної, машинобудівної, хімічної, нафтохімічної, енергетичної галузей. Хоча їх 
частка у загальній кількості підприємств, що мають вплив на повітряний басейн, 
порівняно незначна (11%), ними викидається близько 80% обсягу забруднюючих 
речовин. 

Для Луганської області, як промислово розвиненого регіону України, 
характерною є проблема забруднення атмосферного повітря. Концентрація великих 
підприємств видобувної, металургійної, машинобудівної і переробної промисловості в 
області призвела до того, що проблема охорони повітряного басейну стає одним з 
головних чинників, що впливає на стан здоров'я та життєдіяльність населення. 

У 2009 році по валовим обсягам промислових викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу Луганська область посідає 3-є місце в Україні, після Донецької та 
Дніпропетровської областей. Щільність викидів на 1 кв. км території області (17,8 
тонн/кв. км) перевищує майже в 5 разів середній показник по країні. 

Висока питома вага промисловості в господарчому комплексі області, 
недостатнє оснащення підприємств пило-, газоуловлювальними приладами, призвело 
до зниження у повітряному басейні вмісту кисню та зростання кількості токсичних 
речовин, особливо в районі Лисичанського, Рубіжанського, Алчевського, 
Стаханівського, Краснолучсько-Антрацитівського, Свердловсько-Ровенківського 
економічних вузлів, де повітря перенасичене сірчанокислими газами, окисом вуглецю, 
фенолом, аміаком, коксовим газом. В атмосферу викидається щорічно біля 700 тис. т. 
забруднюючих речовин трьохсот найменувань, більш 75% їх не очищені. 

Основні забруднювачі повітря на Луганщині – Алчевський металургійний 
комбінат, Рубіжанське ВАТ «Краситель», ВАТ «Лисичанська сода», Сєверодонецьке 
ДПП «Об’єднання Азот», Стаханівський завод техвуглецю, Алчевський та 
Стаханівський коксохімічні заводи. Отруйні гази з них йдуть просто у повітря. 
Більшість підприємств не має санітарно-захисних зон (тобто люди не відселені з місць, 
де порушена екологія; виняток – Алчевський меткомбінат та Рубіжанський 
«Краситель»). 

На порівняно невеликій території Лисичансько-Рубіжанського регіону 
зосереджені великі промислові підприємства хімії, нафтохімії, приладобудування, 
обчислювальної техніки, вугільної та скляної промисловості, будівельної індустрії. 
Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ входять до реєстру міст України з найбільшим 
рівнем забруднення атмосфери, перевищуючим санітарні норми в 3-50 разів. 

Основними чинниками високого рівня забруднення повітряного басейну області є: 
- значна питома вага в структурі промисловості підприємств енергетичної, 

металургійної, вуглевидобувної та хімічної галузей; 
- використання у виробництві застарілого енергоємного обладнання та 

технологій; 
- відсутність необхідного обладнання та ефективних технологій уловлювання та 

знешкодження шкідливих речовин; 
- недостатнє фінансування заходів по зменшенню викидів в атмосферу; 
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- збільшення автомобільного парку. 
Враховуючи вище вказане, доцільно запропонувати способи щодо поліпшення 

ситуації,  вирішення її як на місцевому, так і на державному рівні: 
- розробка Плану заходів щодо зменшення негативного впливу об'єктів 

зберігання відходів добування і збагачення вугілля на стан навколишнього середовища, 
або цільового направлення державою коштів на екологічну реабілітацію вугільних 
регіонів області; 

- впровадження процесів видобутку вугілля без видачі відпрацьованої породи на 
поверхню; 

- максимальне використання метану, який звільняється з вугільних пластів; 
- -підготовка на державному рівні перспективних інвестиційних проектів, 

реалізація яких дозволить знизити шкідливі викиди; 
- розробка на державному і місцевому рівні проектів вторинного використання 

відходів вуглевидобування. 
Доцільно зазначити, що економічний аспект екологічних проблем Луганщини, в 

сучасних складних умовах, може бути розв’язаний тільки у разі налагодження тісної 
співпраці України з міжнародним співтовариством, оскільки політичні заходи та  
ринкові інструменти, сприяють досягненню більш високих результатів лише у тому 
випадку, якщо вони здійснюються на чітко визначеній, принциповій і скоординованій 
основі. 

Література: 1. Бережная Ю.С. Концепция «зеленой экономики»: международный 
аспект / Ю.С. Бережная // Ученые записки Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2012. – Т. 25(64), № 1. – С. 210–
215.  2. Бистряков І.К. Становлення зеленої економіки в Україні: методологічні аспекти 
/ І.К. Бистряков // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 4. – С. 50–57.  3. 
Веклич О.А. Экологически скорректированный ВВП как показатель экономического 
развития / О.А. Веклич, Н.Ю. Шлапак // Проблемы прогнозирования. – 2012. – № 3. – 
С. 48–54.  4. Інвестиції в «зелену економіку» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.greenmind.com.ua/upload/forum2013/daria-revina.pdf. 

 
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПП «КИЇВСОЦСЕРВІС» 

 
Заступник директора  Циганов А.  

ПП «Київсоцсервіс» 
 
«Енергетична бідність - це складність або нездатність забезпечити належне 

опалення житла та мати доступ до інших важливих енергетичних послуг за доступною 
ціною. При цьому енергетична бідність може бути викликана комбінацією трьох 
факторів: низький рівень доходів, низькою енергоефективністю будівель і високими 
цінами на енергоносії» 

Єдиним механізмом боротьби з енергетичною бідністю вважається 
впровадження заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження. 

Задачі: зменшення витрат бюджетних коштів на оплату комунальних послуг, 
підвищення екології 

Індикатори: зменшення показників лічильниками витрат електричної енергії та 
водо забезпечення  

Результат: зекономлені бюджетні кошти, які можна направити на розвиток 
інфраструктури та зменшення шкідливих викидів CO2 

Заходи для досягнення результату:  
− встановлення в харчоблоках інноваційних енергоефективних конфорок; 
− встановлення насадок, водораторів; 
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− встановлення інноваційних енергоефективних керамічних панелей ТУКІР для 
опалення приміщень (або альтернативу); 

− встановлення інноваційних бойлерів TUKIR для нагріву води; 
− встановлення лічильників ЕЕ, води та тепла. 
Встановлення в харчоблоках інноваційних енергоефективних конфорок: 
Замінивши одну промислову спіральну конфорку на інноваційну 

енергоефективну тукірну, ми отримуємо:  
1) Технологію без використання азбесту. Про шкідливий вплив азбесту вже 

відомо всьому світові та в деяких країнах взагалі відмовились від його використання.  
2) Економію електроенергії мінімум на 1,1 кВт*год (при мінімальній потужності 

старих спіральних конфорок 3 кВт*год)  
3) Зменшення шкідливих викидів мінімум на 1,238 кг CO2 (згідно даних ЄБРР 

коефіцієнт для споживачів України у 2019 році 1,126) 
4) Забезпечення безпеки працівників харчоблоку. Старі промислові спіральні 

конфорки часто лопаються та працюють з відкритими нагрівальними елементами, 
також температура нижньої кришки перевищує 200С, що призводить до обривів 
проводів заземлення та подачі напруги. У наших конфорках  (TUKIR) поверхня не 
лопається та температура нижньої кришки не перевищує 120С. 

Встановлення водоратрів. При використанні водораторів ми починаємо 
економити воду (гарячу та холодну) та стоки, а також електроенергію при використанні 
водонагрівачів, мінімум на 40% на кожній точці водорозбору. При цьому ми не 
втрачаємо якості та комфорту в користуванні водою.  

Посилаючись на світові ініціативи, які направлені на збереження водних 
ресурсів, насадками для економого використання води повинен бути обладнаний 
кожний навчальний заклад України». 

Встановлення інноваційних енергоефективних керамічних панелей ТУКІР для 
опалення приміщень (або альтирнативу): 

Зробивши  модернізацію системи опалення за технологією «Тукір» можна 
отримати більш екологічний, безпечніший та економніший засіб обігріву, як 
альтернативу  стандартин системам опалення. Економія витрат на послугах опалення 
завдяки таким заходам починаться мінімум від 20% у порівнянні зі стандартним 
обладнанням. 

Встановлення інноваційних бойлерів TUKIR для нагріву води. Замінивши 
звичайні бойлреи зі спіральними ніхромовими тенами на інноваційні за технологією 
TUKIR ми отримаємо ефекитивніший нагрів гарячої води та економію електроенергії. 

Встановлення лічільників ЕЕ, води та тепла. На сьогоднішній день для 
моніторингу ефективного використання енергетичних та природніх ресурсів кожен 
об’єкт повинен бути обладнаний лічильниками з обов’язковою передачею данних. 

Даний перелік заходів гарантовано зменшує витрати енергетичних та природних 
ресурсів  мінімум на 30%. 
 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА 
ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У КОКСОВОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 
 

Канд. техн. наук, доц. Шрам О.А., канд. екон.наук, доц. Братковська К.О.,  
канд. техн.наук, доц. Ліуш Ю.Б. 

Запорізький національний технічний університет 
 

Засоби енергетичного менеджменту можуть використовуватись для підвищення 
ефективності споживання електричної енергії в технологічному процесі промислового 
підприємства, оскільки енергоменеджмент включає моніторинг енергоспоживання, 
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аналіз існуючих показників, розробку енергетичних балансів та політики підприємства, 
та планування на їх основі енергозберігаючих заходів. 

Підвищенню ефективності споживання електричної енергії сприятиме визначення 
основних факторів, що впливають на обсяги спожитої електроенергії, а також 
розроблені за допомогою математичних моделей споживання електроенергії в 
технологічному процесі принципи контролю енергоефективності.  

Метою управління ефективністю споживання енергоресурсів є мінімізація 
питомого споживання енергії або сумарних витрат, які містять у собі як капітальні 
витрати на енергозберігаючі заходи, так і експлуатаційні витрати, пов’язані з оплатою 
за енергоносії. 

Система енергоменеджменту, що існує на ПрАТ «ЗАПОРІЖКОКС», визначає 
питоме споживання енергоресурсів окремо для  кожного цеху на основі математичних 
моделей, які включають  розрахункове споживання  електроенергії на освітлення, 
вентиляцію, зварювальні роботи, та споживання  електроенергії в технологічному 
процесі основним обладнанням, визначене за окремою кореляційною залежністю [1]. 

Основними споживачами електроенергії на цьому підприємстві є цех 
вловлювання (24 тис кВт*год -31%), де здійснюється відкачування коксового газу, та 
котлотурбінний цех (майже 19 тис кВт*год на рік-24%), де допалюються димові гази, 
та відбувається виробництво пари та електроенергії.  

Фактори, які враховані в математичних моделях споживання електроенергії 
даними цехами, мають найбільшу вагу і суттєво впливають на споживання 
електроенергії – в цеху вловлювання це обсяг очищення коксового газу, обсяг 
переробки смоли, бензолу, обсяг очищення води для відповідних ділянок, для КТЦ – 
виробництво пари, електроенергії та стиснутого повітря.  

Основні недоліки цих моделей – по-перше, всі фактори є некерованими, тобто за 
рахунок їх зміни можна досягти зниження обсягів споживання електроенергії, але не 
підвищення її ефективності, та по-друге, споживання електроенергії різними цехами не 
пов’язується між собою. 

Для оцінки рівня споживання електроенергії обґрунтовані наступні принципи 
контролю енергоефективності [2]: фактичне значення енергоспоживання (параметр у) у 
всіх спостереженнях повинне зіставлятися з середнім (плановим) значенням ау, що 
відповідає даному х. Якщо для хn+1 фактичне значення енергоспоживання уn+1 
перевищує ау(n+1), то це свідчить про нераціональне використання енергії. Якщо 
показник фактичного енергоспоживання нижчий за середній, то це свідчить про 
ефективне енергоспоживання. 

Оскільки ця залежність є наближеною, то необхідно побудувати довірчі 
інтервали, всередині яких з високою довірчою ймовірністю знаходитиметься дійсна 
(точна) регресійна залежність. 

Якщо показники енерговитрат виходять за межі довірчих інтервалів, то значення 
уn+1, може свідчити як про нераціональне використання енергії на контрольованому 
етапі (зміна, доба, тиждень) при розташуванні вище області довірчих інтервалів, так і 
про раціональне використання енергії (при розташуванні нижче даної області). 

Це дозволить перерозподілити висновки щодо ефективності споживання 
електроенергії, та сприяти більш досконалому її  аналізу.  

Очевидно, що виправданим необхідно вважати таке енергоспоживання, при 
якому керовані параметри приймуть оптимальні значення, які визначать мінімум 
енерговитрат. Змінна складова енерговитрат буде пов'язана з варіацією параметрів, на 
які співробітники впливати не можуть (це, наприклад, запланований підприємством 
обсяг випуску продукції, температура оточуючого повітря). Сама варіація у 
складатиметься із частин, що визначаються варіацією незалежних параметрів. 

Оцінку заходів з оптимізації керованих змінних можна робити за допомогою 
коефіцієнту детермінації d, який показуватиме ту частку дисперсії енерговитрат, яка 
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обумовлена зміною некерованих параметрів. Якщо система енергоменеджменту 
працюватиме ефективно, то ця частка зростатиме, а частка дисперсії, обумовлена 
керованими параметрами, зменшуватиметься. 

Дані спостережень, що оцінені як «ефективний стан енерговикористання», 
доцільно використовувати для побудови нових регресійних залежностей для 
встановлення планових показників споживання електроенергії на наступний період. 

Використання вище окреслених підходів в умовах 2 цехів ПрАТ 
«ЗАПОРІЖКОКС» показало наступне: з 200 спостережень 156 вважаються 
задовільними, 38 неефективними, 6 ефективними, порівняно з існуючим станом 134 
оцінювались як ефективні, 66 як неефективні; оцінка моделі споживання електроенергії  
за допомогою коефіцієнта детермінації змінилась з 0,879 до 0,921. 

Література: 1. Лабенський, О.В. Математичні моделі споживання електроенергії 
у коксовому виробництві [Текст] / О.В. Лабенський, К.О. Братковська // Матеріали 
XXIII науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів 
ЗДІА. Металургія як основа сучасної промисловості. Том I / Запоріз. держ. інж. акад. – 
Запоріжжя: ЗДІА, 2018. – С.125. 2. Системи енергоменеджменту та їх математичне 
забезпечення: навч. посібник / Г.Г. Півняк, С.У. Випанасенко, О.І. Хованська та ін. – Д.: 
Національний гірничий університет, 2013. – 214 с. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ЛИВАНА) 

 
Д-р техн. наук, проф. Шумаков И.В., канд. техн. наук, доц. Юнис Башир Н., асп. Лотфи Таха 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 
 

Повышение уровня жизни населения, развитие промышленности и других 
отрослей неизменно ведет к увеличению колличества отходов. Ежегодно количество 
мирового мусора возрастает примерно на 3 % по объёму [1].  

В развитых странах на нормы накопления мусора, как правило, влияют уровень 
развития легкой и пищевой промышленности, индустрии упаковочных материалов, 
климатическая зона и, конечно же, менталитет и благосостояние населения. По 
прогнозам, к 2050 году  число отходов на душу населения ворастет приблизительно до 
70%, причем половина будет приходиться на Азию [2]. Данная проблема, актуальна и 
для Ливана, где колличество отходов составляет 1,05 кг на человека в день, что 
исчисляется около 2,04 тонн отходов в год. 

Разлагаясь, городские отходы отравляют воздух, почву, подземные воды и 
превращаются, таким образом, в серьезную опасность для окружающей среды и 
здоровья человека. Проблему уничтожения такой огромной массы мусора, бесспорно, 
можно отнести к категории экологических, с другой стороны, она тесным образом 
связана с решением сложных технических, а также  экономических вопросов, и 
привлечения специалистов разных сфер. 

Управление твердыми отходами является управляемым процессом, однако, в 
ливанском случае, проблема твердых бытовых отходов считается кризисом, так как это 
вызвало серьезное негативное воздействие на окружающую среду, здоровье населения 
и благосостояния населения Ливана. [3].  

Самым эффективным способом, с которого можно начать Борьбу за 
ресурсосбережение и облогораживание территории Ливана, является поиск 
возможностей использования отходов в качестве ресурса, что позволит 
трансформировать тяжкий груз в потенциал и новые возможности. Даже тогда, когда 
экономическая эффективность абсолютно очевидна, для того, чтобы определить 
затраты на социальные и природоохранные мероприятия, необходимо предельно ясно 
выразить их в экономических расчетах. 
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Экономический подход к решеннию проблем мусоропереработки и утилизации 
отходов городов является перспективным как для общества в целом, так и для бизнеса с 
точки зрения инноваций, и требует глобатьных научных разработак. 

Литература: 1. Сильги К. История мусора: от средних веков до наших дней = 
Histoire des hommes et de leurs ordures, du moyen-âge à nos jours / Пер. с фр. И. 
Васюченко, Г. Зингера. — М.: Текст, 2011. — 288 с. 2. Отходы в графиках и 
диаграммах-3.0. 3. Saadeh L, Mikhael M (2015) Solid waste management in Lebanon part 2: 
How to solve Lebanon’s waste crisis Blominvest Bank, Beirut. 
 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ 
 

Канд.екон.наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр. А-48, Єленваренко А.A. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Тема «зеленої» економіки має незаперечну важливість у вивченні, бо саме ця 

економіка є результатом підвищення добробуту людей і соціальної справедливості при 
істотному скороченні екологічних ризиків та екологічного дефіциту . 

«Зелена» економіка - модель економічного розвитку, заснована на знанні 
економіки навколишнього середовища. 

«Зелена» економіка дбає не тільки про зростання капіталу і відновлення 
трудових ресурсів та інформації, але також відновлює землю (природні ресурси) як 
фактор виробництва. 

Концепції «зеленої» економіки полягають у тому, що державна підтримка і 
приватні інвестиції спрямовуються на поширення знань, реалізацію ініціатив, 
створення технологій і виробництв, що сприяють зниженню викидів вуглецю і рівня 
забруднення; на основі «зелених» технологій, які передбачають більш глибоку 
переробку відходів, зниження енергоспоживання або використання альтернативної 
енергії виникають нові, «зелені» сектора економіки, «зелені» робочі місця. Більш 
глибоке використання сировини призводять до зниження собівартості випуску 
«зеленої» продукції і збільшення прибутку на «зелених» виробництвах у порівнянні з 
традиційними, обумовлюють можливість встановлення більш високої оплати праці. В 
результаті виникають соціальні стимули до перетікання трудових ресурсів в «зелені» 
сектора економіки, і знижується бідність; підвищення енергоефективності призводить 
до зниження потреби в спалюваному паливі і зниження викидів вуглецю. Це важлива 
умова для самовідновлення природних ресурсів; підвищення ресурсоефективності 
призводить до зниження утворення відходів, зниження рівня забруднення 
навколишнього середовища, забезпечує стійке існування такого сектора економіки 
протягом тривалого періоду, зберігає умови для підтримки біорізноманіття, ведення 
органічного домашнього господарства, підвищує доступ до локальних природних 
ресурсів і знижує бідність, розвитку екосистемних послуг для жителів країн, що 
загубили їх. 

Оскільки в даний час йде розробка нових індикаторів стійкого розвитку, які б 
доповнили показник ВВП, в перехідний період для відстеження того, наскільки 
економіка того чи іншого регіону переходить до "зеленої" економіки використовують 
поняття «зелений» зростання. 

«Зелене зростання» - це зростання ВВП, який відповідає принципам «зеленої» 
економіки і робить упор на «зелені» сектори економіки як на нові двигуни розвитку. 

Основні інструменти «зеленої» економіки. 
1)Еко-інновації. «Еко-інновації» - інноваційна продукція і процеси, які сприяють 

зниженню впливу на навколишнє середовище і підтримці «стабільної продуктивності і 
споживання». Еко-інновації пов'язані з виникненням нових видів економічної 
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діяльності або навіть нових галузей економіки (наприклад, переробка відходів, 
повторне використання і т.д.). 

2)Екосистемні послуги. Екосистемні послуги - це вигоди, які люди отримують 
від екосистем. Вони включають забезпечують, що регулюють і культурні послуги, які 
безпосередньо воздейсвтуют на людей, і підтримують послуги, необхідні для 
збереження інших послуг. 

До забезпечує послуг відносяться натуральні продукти, одержувані від 
екосистем. До регулюючих послуг відносяться вигоди, одержувані від регулювання 
екосистемних процесів (водойми пом'якшують місцевий клімату, хвойні ліси знижують 
захворюваність, води використовуються для лікування). До культурних послуг 
відносяться нематеріальні вигоди, які люди отримують від екосистем (екотуризм, 
освіту, культурну спадщину, естетика). 

До підтримуючих послуг відносять грунтоутворення, круговорот поживних 
речовин, та інші послуги, необхідні для виробництва всіх інших екосистемних послуг. 

Концепція екосистемних послуг передбачає, що коли на ринку з'являються 
екосистемні послуги, люди починають порівнювати їх з промисловими товарами, і в 
результаті через деякий час на ринку встановлюється справедливе співвідношення їх 
вартостей. В результаті в країнах, де екосистемні послуги були недооцінені, в сферу 
екосистемних послуг надходять додаткові кошти, і в осіб, що надають екосистемні 
послуги, з'являються ресурси, щоб підтримувати екосистему. 

Таким чином, концепція «зеленої» економіки розроблена в розвиток концепції 
сталого розвитку, підкреслюючи важливість поліпшення стійкості світової економіки. 
Концепція «зеленої економіки» не замінює концепцію сталого розвитку, але 
спостерігається широке визнання того, що досягнення стійкості майже повністю 
ґрунтується на отриманні економічного права. 
 

ПРИНЦИПИ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр А-43 Капустинська А. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Зелена економіка – це економіка з низькими викидами вуглецевих сполук, 

ефективне використання природних ресурсів, яка задовольняє по максимуму інтереси 
всього суспільства. Модель «зеленої» економіки передбачає економічне зростання у 
поєднанні з екологічною стійкістю. Економіка створює робочі місця і стимулює 
економічний прогрес і одночасно знижує такі істотні ризики, як наслідки зміни клімату, 
зростання дефіциту водних ресурсів. 

Екологізація економіки у країнах Східного партнерства» («EaP GREEN») – це 
велика регіональна програма, яку реалізовує Європейська економічна комісія ООН. 
Метою програми є перехід країн Східного партнерства (СП) на «зелену» модель 
розвитку та ведення бізнесу шляхом розмежування економічного зростання та 
деградації навколишнього середовища і виснаження ресурсів. 

ЮНЕП закликає звернути максимальну увагу на п’ять найважливіших 
напрямків: 

- енергоефективність будівництва; 
- перехід до поновлюваних джерел енергії, включаючи енергію вітру, сонця, 

геотермальну та біомасу; 
- сталий розвиток транспорту; 
- екологічна інфраструктура планети, у тому числі прісних вод, лісів, ґрунтів і 

коралових рифів; 
- розвиток сталого сільського господарства, у тому числі органічного 

виробництва. 

292 



Таблиця 1– Аспекти та концепція «зеленої» економіки 
Аспект Концепція 

Економічний Забезпечує економічне зростання, збільшення обсягу 
доходів і зайнятості, залучення державних та приватних 
інвестицій, формування гнучкої економіки. 

Соціальний Передбачає досягнення людством добробуту, соціальної 
справедливості, кращої якості життя, соціального розвитку, 
скорочення соціальної нерівності. 

Екологічний Орієнтується на скорочення екологічних ризиків, дефіциту, 
викидів вуглекислого газу в атмосферу і забруднення 
навколишнього середовища; на підвищення ефективності 
використання ресурсів та енергії. 

 
Отже, «зелена» економіка ґрунтується на альтернативних джерелах енергії і 

палива, технології екологічно чистого виробництва, чистих технологіях у веденні 
сільського господарства, «зеленому будівництві», а також програмах очищення 
повітря, води і ґрунту від забруднень, переробки та утилізації відходів і т.д. Багато 
вчених досліджують цю тему, розробляють нові концепції. 
 

«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА» - НОВИЙ ВЕКТОР СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 
 

Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст. гр А-45 Перебоєва Д.В.  
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Ця тема є актуальною, тому що сталий розвиток передбачає комплексне 

пов'язання між собою трьох компонентів - економічного, соціального та екологічного. 
Сформована в останні два десятиліття концепція «зеленої економіки» покликана 
забезпечити більш гармонійне узгодження між цими компонентами, яке було б 
прийнято для всіх груп країн - розвинених, що розвиваються і країн з перехідною 
економікою. 

Концепція «зеленої економіки» включає в себе ідеї багатьох інших напрямків в 
економічній науці і філософії (феміністська економіка, постмодернізм, екологічна 
економіка, економіка навколишнього середовища, антіглобалістіка, теорія міжнародних 
відносин та ін.), пов'язаних з проблемами сталого розвитку. Прихильники концепції 
«зеленої економіки» вважають, що переважна зараз економічна система недосконала. 
Хоча вона дала певні результати в підвищенні життєвого рівня людей в цілому, і 
особливо її окремих груп, негативні наслідки функціонування цієї системи значні: це 
екологічні проблеми (зміна клімату, опустелювання, втрата біорізноманіття), 
виснаження природного капіталу, широкомасштабна бідність, брак прісної води, 
продовольства, енергії, нерівність людей і країн. Все це створює загрозу для 
нинішнього і майбутнього поколінь. Нинішню модель економіки називають 
«коричневої економікою». 

Для виживання і розвитку людства потрібно перехід до «зеленої економіки» - 
тобто системі видів економічної діяльності, пов'язаних з виробництвом, розподілом і 
споживанням товарів і послуг, які призводять до підвищення добробуту людини в 
довгостроковій перспективі, при цьому не піддаючи майбутні покоління впливу 
значних екологічних ризиків або екологічного дефіциту. 

Для переходу до «зеленої економіки» пропонується широкий спектр 
інструментів: 

- відповідне принципам сталого розвитку ціноутворення, включаючи відмову від 
неефективних субсидій, оцінку природних ресурсів в грошовому вираженні і введення 
податків на те, що шкодить навколишньому середовищу; 

293 



- політика державних закупівель, яка заохочує виробництво екологічної 
продукції і використання відповідних принципам сталого розвитку методів 
виробництва; 

- реформування систем «екологічного» оподаткування, який передбачає 
зміщення акценту з податку на робочу силу на податки на забруднення; 

- зростання державних інвестицій в відповідну принципам сталого розвитку 
інфраструктуру (включаючи громадський транспорт, поновлювані джерела енергії, 
будівництво енергоефективних будівель) і природний капітал для відновлення, 
підтримки і, де це можливо, збільшення обсягу природного капіталу; 

- цільова державна підтримка досліджень і розробок, пов'язаних зі створенням 
екологічно чистих технологій; 

- соціальні стратегії, покликані забезпечити узгодження між цілями в соціальній 
сфері та існуючими або пропонованими економічними стратегіями. 

 
ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Канд. экон. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр. ЭП-21 Степанов Р.Р. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры  
 

Первым международным документом, обратившим внимание на проблемы 
окружающей среды была Декларация Конференции ООН по проблемам окружающей 
человека среды 1972 года. В декларации сформулированы 26 принципов, которые в 
будущем стали основой для разработки международных и национальных политик. 
Правительство Дании поставило приоритетной задачей к 2020 году снизить 
потребление электроэнергии на 12%. Достичь данного показателя планируется в 
основном за увеличения доли возобновляемых источников энергии на рынке 
электроэнергетики. Упор в возобновляемых источниках будет сделан на ветреные 
генераторы, долю которой планируют увеличить до 50% за счёт инвестирования в 
развитие данной отрасли. 

В развитие альтернативных источников энергии, будущее видит и правительство 
Германии. В качестве стимулирующего рычага, была выбрана политика 
предоставления налоговых льгот для заводов, использующих солнечную энергию. На 
исследование технологий солнечной энергии, из федерального бюджета было выделено 
30 миллионов евро.  

Италия, как страна, подписавшая Киотский протокол, заинтересована в 
снижении выбросов углекислого газа в атмосферу. Поэтому помимо инвестиций в 
разработку возобновляемых источников энергии, как и у предыдущих стран, 
правительством Италии был введён налог на использование углеродосодержащее 
топливо, тем самым стимулируя предприятия и потребителей переходить на 
биотопливо.  

Аналогичные налоговые стимулы применяются правительством Норвегии. 
Правительство США определило стратегию, базирующуюся на отказе от 
электростанций и заводов, которые используют уголь в качестве топлива для 
получения энергии. Приоритетной целью в переходе к «зелёной» экономике 
правительство Австралии выбрало энергоэффективность. Правительством были 
введены налоговые льготы для энергоэффектиных строений, то есть здания имеющие 
энергосберегающее оборудование. Сам процесс перехода к «зелёной» экономике 
специфичен для каждой страны, что обусловлено особенностями как природного, так и 
человеческого капитала, а так же уровнем развития страны. В первую очередь 
необходимо создать благоприятные для данного перехода условия того, что переход на 
«зелёную» экономику обеспечит благосостояние общества, он так же может стать 
основным двигателем экономического роста в долгосрочном периоде. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ 
 

Канд.екон.наук, доц. Янченко Н.В., cт. гр. А-48 Степанова Ю.Ю. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
«Зелена» економіка - це економіка, спрямована на збереження благополуччя 

суспільства, за рахунок ефективного використання природних ресурсів, а також 
забезпечує повернення продуктів кінцевого користування в виробничий цикл. В першу 
чергу, «зелена» економіка спрямована на економне споживання тих ресурсів, які в 
даний час схильні до виснаження (корисні копалини - нафту, газ) і раціональне 
використання невичерпних ресурсів. 

В основі зеленої економіки - чисті або «зелені» технології. За словами фахівців, 
розвиток «зеленої» економіки дозволить уникнути екологічної кризи, яка торкнулася 
своїми масштабами вже багатьох постіндустріальних країн. 

Перший напрямок  «зеленої» економіки - впровадження відновлюваних джерел 
енергії. Величезних масштабів набуває питання про подальше збереження корисних 
копалин. Нафта, газ - в усьому світі класифікуються як один з найбільших 
енергетичних ресурсів, але навіть вони свого часу вичерпуються, а значить, необхідно 
знаходити нові ресурси для життя.  

Другий напрямок - енергоефективність у житлово-комунальному господарстві. 
У зв'язку з тим, що значна частина міського житлового фонду була побудована в 
пострадянський час, більшість житлових комплексів обладнані неефективними 
теплоізоляційними конструкціями і системами теплопостачання, що призводить до 
значних теплових втрат.  

Третій напрям - органічне землеробство в сільському господарстві. В першу 
чергу, даний вид напрямки розглядає відмову від синтетичних продуктів добрива 
(пестициди), різних кормових добавок. Йдеться про використання органічних добрив 
для забезпечення врожайності, зростання культурних рослин. «Озеленення» сільського 
господарства дозволить забезпечити продовольство населенню, не завдаючи шкоди при 
цьому природних ресурсів. Для цього повинні впроваджуватися дії у таких напрямках, 
як управління родючістю грунтів, ефективне використання води, управління здоров'ям 
рослин і тварин, механізація ферм. 

Четвертий напрямок - вдосконалення системи управління відходами. Особливу 
популярність набула проблема управління відходами. Все частіше зустрічються брудні 
вулиці, звалища і відсутність будь-якого контролю над тим, що відбувається. У зв'язку 
зі сформованими обставинами запропоновано використовувати відходи як вторинний 
продукт виробничого циклу. Так, технологія комплексної переробки твердих 
побутових відходів та отримання альтернативного палива реалізується в багатьох 
країнах. 

П'ятий напрям - вдосконалення системи управління водними ресурсами. Вода 
залишається ключовим природним компонентом забезпечення існування людства і 
цілісності екосистем. У зв'язку з цим, раціональне використання водних ресурсів 
залишається проблемою, що набуває величезних масштабів. 

Шостий напрямок - розвиток "чистого" транспорту. Велика частина перевезень 
відбувається на дизелі / бензині. В першу чергу це сприяє високому викиду парникових 
газів. 

Сьомий напрямок - збереження та ефективне управління екосистемами. 
Діяльність в даному напрямі головним чином спрямована на збереження унікального 
природного багатства. 

Для переходу до «зеленої економіки» пропонується широкий спектр 
інструментів, а саме: відповідне принципам сталого розвитку ціноутворення, 
включаючи відмову від неефективних субсидій, оцінку природних ресурсів в 
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грошовому вираженні і введення податків на те, що шкодить навколишньому 
середовищу; політика державних закупівель, яка заохочує виробництво екологічної 
продукції і використання відповідних принципам сталого розвитку методів 
виробництва; реформування систем «екологічного» оподаткування, який передбачає 
зміщення акценту з податку на робочу силу на податки на забруднення; зростання 
державних інвестицій в відповідну принципам сталого розвитку інфраструктуру 
(включаючи громадський транспорт, поновлювані джерела енергії, будівництво 
енергоефективних будівель) і природний капітал для відновлення, підтримки і, де це 
можливо, збільшення обсягу природного капіталу; цільова державна підтримка 
досліджень і розробок, пов'язаних зі створенням екологічно чистих технологій; 
соціальні стратегії, покликані забезпечити узгодження між цілями в соціальній сфері та 
існуючими або пропонованими економічними стратегіями. 

Багато країн використовують різні інструменти «зеленої економіки» в своїй 
національній політиці та стратегії розвитку. При цьому багато країн побоюються, що 
використання моделі «зеленої економіки» може уповільнити процес їх розвитку. Ця 
проблема вимагає додаткового аналізу і дискусій про те, якою мірою це вірно і як 
можна пом'якшити можливі витрати. 
 

ПРИНЦИПИ ТА ВЕКТОР ДІЇ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ 
НА ПРИКЛАДІ ІНШИХ КРАЇН  

 
Канд.екон.наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр. А-45 Холодна О.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

«Зелена» економіка - напрямок в економічній науці, який сформувався в останні 
два десятиліття, в рамках якого вважається, що економіка є залежним компонентом 
природного середовища, в межах якої вона існує і є її частиною. 

Сформована в останні два десятиліття концепція «зеленої» економіки покликана 
забезпечити більш гармонійне узгодження між цими компонентами, яке було б 
прийнятно для всіх груп країн - розвинених, що розвиваються і країн з перехідною 
економікою. 

Концепція зеленої економіки включає в себе ідеї багатьох інших напрямків в 
економічній науці і філософії, таких як феміністська економіка, постмодернізм, 
екологічна економіка, економіка навколишнього середовища, антіглобалістіка, теорія 
міжнародних відносин та ін. 

Теорія зеленої економіки базується на 3 аксіомах: 
- неможливість нескінченно розширювати сферу впливу в обмеженому просторі; 
- неможливість вимагати задоволення нескінченно зростаючих потреб в умовах 

обмеженості ресурсів; 
- все на поверхні Землі є взаємопов'язаним. 
Прихильники концепції «зеленої» економіки вважають, що переважна зараз 

економічна система недосконала. 
Хоча вона дала певні результати в підвищенні життєвого рівня людей в цілому, і 

особливо її окремих груп, негативні наслідки функціонування цієї системи значні: це 
екологічні проблеми (зміна клімату, опустелювання, втрата біорізноманіття), 
виснаження природного капіталу, широкомасштабна бідність, брак прісної води, 
продовольства, енергії, нерівність людей і країн. 

Все це створює загрозу для нинішнього і майбутнього поколінь. Нинішню 
модель економіки називають «коричневої» економікою. 

Для виживання і розвитку людства потрібно перехід до "зеленої" економіки - 
тобто системі видів економічної діяльності, пов'язаних з виробництвом, розподілом і 
споживанням товарів і послуг, які призводять до підвищення добробуту людини в 
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довгостроковій перспективі, при цьому не піддаючи майбутні покоління впливу 
значних екологічних ризиків або екологічного дефіциту. 

Основні принципи «зеленої» економіки: 
Справедливість і об'єктивність, як в рамках одного покоління, так і між 

поколіннями. 
Узгодженість з принципами сталого розвитку. 
Превентивний підхід до соціальних впливів і впливів на навколишнє 

середовище. 
Оцінка природного і соціального капіталу, наприклад, інтернаціоналізації 

зовнішніх витрат, зеленого обліку, витрат на протязі всього терміну експлуатації і 
вдосконалення управління. 

Сталий і ефективне використання ресурсів, споживання і виробництво. 
Потреба в досягненні існуючих макроекономічних цілей за допомогою 

створення «зелених» робочих місць, подолання бідності, підвищення 
конкурентоспроможності та зростання в ключових секторах. 

Для переходу до «зеленої економіки» пропонується широкий спектр 
інструментів: 

- відповідне принципам сталого розвитку ціноутворення, включаючи відмову від 
неефективних субсидій, оцінку природних ресурсів в грошовому вираженні і введення 
податків на те, що шкодить навколишньому середовищу; 

- політика державних закупівель, яка заохочує виробництво екологічної 
продукції і використання відповідних принципам сталого розвитку методів 
виробництва; 

- реформування систем «екологічного» оподаткування, який передбачає 
зміщення акценту з податку на робочу силу на податки на забруднення; 

- зростання державних інвестицій в відповідну принципам сталого розвитку 
інфраструктуру (включаючи громадський транспорт, поновлювані джерела енергії, 
будівництво енергоефективних будівель) і природний капітал для відновлення, 
підтримки і, де це можливо, збільшення обсягу природного капіталу; 

- цільова державна підтримка досліджень і розробок, пов'язаних зі створенням 
екологічно чистих технологій; 

- соціальні стратегії, покликані забезпечити узгодження між цілями в соціальній 
сфері та існуючими або пропонованими економічними стратегіями. 

Велику роль в просуванні концепції «зеленої економіки» в життя внесло 
Економічна і Соціальна Комісії для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО), членами якої з 
країн пострадянського простору є Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, 
Киргизстан, Росія, Таджкістан, Узбекистан і Туркменістан. З ініціативи ЕСКАТО в 
2005 р була прийнята стратегія «зеленого» зростання, яка спочатку включала чотири 
пріоритетні напрями: раціональні моделі споживання і виробництва; «Озеленення» 
підприємств і ринків; стійка інфраструктура і «зелена» податкова і бюджетна реформи. 
Згодом були додані ще два напрямки - інвестування в природний капітал і показники 
екологічної ефективності. 

Республіка Корея була першою країною, яка оголосила реалізацію концепції 
«зеленого» зростання як національної стратегії. Основна увага в рамках цієї стратегії 
приділяється трьом елементам: промисловості, енергетиці та інвестицій. Стратегія 
націлена на збереження масштабів продуктивної економічної діяльності при 
мінімальному використанні енергоресурсів та інших ресурсів; зведення до мінімуму 
тиску на навколишнє середовище всіх використовуваних видів енергії та ресурсів і 
вжиття заходів для перетворення інвестицій в природоохоронну діяльність і рушійну 
силу економічного зростання.  

297 



«Зелена» економіка - результат підвищення добробуту людей і соціальної 
справедливості при істотному скороченні екологічних ризиків та екологічного дефіциту 
(обмеженості) (визначення Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP). 

«Зелена» економіка - модель економічного розвитку, заснована на сталий 
розвиток і знанні економіки навколишнього середовища (визначення Організації 
економічного співробітництва і розвитку). 

«Зелена» економіка дбає не тільки про зростання капіталу і відновлення 
трудових ресурсів та інформації, але також відновлює землю (природні ресурси) як 
фактор виробництва. 
  

298 



СЕКЦІЯ 4  
БЕЗПЕКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

FOOD SECURITY: THEORETICAL APPROACHES 

 

Student Krivobok Yu.S. 
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture 

 
In recent decades, the issue of food security has become increasingly acute, thereby 

causing an increase in interest from scientists, politicians, public figures and entrepreneurs. Its 
provision is concerned both at the global, state and regional levels, while production remains 
a determinant of food security, and the distribution system of producers' products is its basis, 
which allows it to remain at a sufficient level by satisfying nutritional needs population of the 
region, the country and the world. At the same time, the distribution system of an enterprise’s 
products can be assessed as the level of food supply to the population, which makes it 
possible to understand it as the food security of a certain segment of the population of a 
country or region. At the same time, in modern conditions of economic development, the 
main industry in the field of food production remains the baking industry, which assumes 
responsibility at any time and under any circumstances to provide the population of the 
country with conditions for survival [1]. 

Food security of the state, in the author's interpretation, is such a level of sufficient 
food supply, in which the population of the state as a whole and each citizen individually are 
protected from food shortages, and the state from the threat of food dependence. Based on the 
original source of the emergence of the concept «food security», that is, the English version, 
in translation this term means both food security and food security. These two concepts, of 
course, are interrelated and interdependent, but not identical. The author proposes to use the 
category of «food security» in relation to the region, since it is formed not only by domestic 
food resources, but also determined by the quality of interregional relations, the purchasing 
power of the population of the region and the level of development of its needs, infrastructure 
development, etc. The author also believes that in relation to the region it is incorrect to use 
the concept of «food security». Since this category, a priori, implies the existence of food 
independence and food self-sufficiency, it can be argued that the region is not an independent 
unit, and even more so because of the global division of labor and uneven allocation of 
resources, production and economic potential and social infrastructure, is not capable of food 
self-sufficiency. 

Some authors propose to use in relation to the region the concept of «food self-
sufficiency» [2] or «food sustainability» [3]. But the above concepts, according to the author, 
do not accurately reflect the essence of this category. The first determines the existence of a 
system that is fully secured and does not need external contact, which conflicts with such a 
system as a region. The second concept describes the ability of the system to preserve its 
properties under the influence of various factors, which is more likely acceptable for the food 
security of the state than for the region. So, the author believes that food security is the ability 
of the region to guarantee timely and constant access of citizens (both physical and economic) 
to food in the required amount, established by physiological, medical and statutory norms, by 
supporting production and distribution. production, as well as the creation of reserves and 
food funds. 

References: 1. Халина В.Ю. Продовольственная безопасность на разных уровнях 
экономической системы: категориально-понятийные аспекты. // В.Ю. Халина – Вып. № 
1(10). - 2014.  [Електроный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iupr.ru. 2. Гаркавенко 
С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2008. – 254 с. 3. Муштай В.А. Загальна оцінка 
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THE CORE COMPONENTS OF THE COMPANY’S DIGITAL RISK 
PROGRAM 

 
PhD (Economics), Head of the Higher Education  Statistics and Analytics Department 

Natorina A. 
SSI “Institute of Educational Analytics” 

 
Digitization has become deeply embedded in company’s strategy, as nearly all 

businesses and activities have been slated for digital transformations. According to the results 
of international researches “McKinsey” (2017), the significant advantages of digitization, 
with respect to customer experience, revenue, and cost, have become increasingly compelling. 
The momentum to adopt the new technologies and operating models needed to capture these 
benefits continues to build. In such conditions, the determination of the probability of digital 
risks occurrence of and the elimination of their preliminary references is an important aspect 
for companies on the market. 

Well-known scientists and economists have investigated various aspects of the 
emergence of risks for companies in the digital transformation period. Among whom 
S. Ganguly, H. Harreis, B. Margolis, Sh. Parthasarathy, L. Pancaldi, A. Portilla, 
K. Rowshankish, H. Samandari. However, further research requires issues related to the 
description of the significance and identification of features of the company’s digital risk 
program. That is why, the aims of the work are to investigate the blocks of digital risks of 
companies and determine the value of the companies’ digital risks programs. 

As international studies by Deloitte (2018) show, the digital transformation across 
industries has led to a rapidly changing business environment which offers exponentially 
augmenting opportunities for new capabilities and initiatives. One of the most critical success 
factors to win in this digital era is company’s agility. Companies can create a scalable and 
adaptable digital journey encompassing a well-defined digital strategy, an appropriate 
business case, and a customized and flexible approach. Along with digital transformation, it is 
imperative for companies to also manage the digital risks that are introduced into the 
environment and its impact to the existing digital ecosystem. 

Understanding the main risk areas is critical to identifying and dealing with all the 
risks that may be exposed to in a digital environment. Companies have to consider the seven 
blocks of risks (Figure 1) in the conditions of the digital transformation to create a successful 
digital risk program.  

 
Figure 1 – Blocks of digital risks (developed according to the McKinsey, 2018) 
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It is not necessary to excel in each category; rather, risk should prioritize those that 
enable the company’s strategy and capture its opportunities.  

Descriptions of the blocks, that Figure 1 showed: 
1. Data management. Enhanced data governance and operating models will improve 

the quality of the data, make digital risk and business decisions more consistent, and ensure 
responsiveness to risk’s data needs. 

2. Process and workflow automation. As risk automates tasks such as collateral data 
entry, often through robotic process automation, it can combine several of them into smart 
workflows: an integrated sequence performed by groups of humans and machines. 

3. Advanced analytics and decision automation. Sophisticated digital risk models can 
find complex patterns and make more accurate predictions of default and other risks. 

4. A cohesive, timely, and flexible infrastructure. The digital risk infrastructure will 
evolve to support several blocks: innovative data storage solutions, new interfaces, easier 
access to the vendor ecosystem, and so on. 

5. Smart visualization and interfaces. The risk will deliver its insights in more 
intuitive, interactive, and personalized ways through risk dashboards, augmented-reality 
platforms for customers, and other interfaces. 

6. External ecosystem. The digital risk will partner with external providers to vastly 
improve customer onboarding, credit underwriting, fraud detection, regulatory reporting, and 
many other activities. 

7. Talent and culture. The digital risk will have a far greater share of digital-savvy 
personnel with fluency in the language of both digital risk and the business, operating within 
an agile culture that values innovation and experimentation. 

Taking into account the digital risk blocks can help companies to develop a digital risk 
program, that, as mentioned economists in “McKinsey” (2017), can get a running start by 
capturing high-value opportunities first. The anatomy of the transformation will resemble that 
of other digital transformations, with the usual three stages: 1) priority initiatives are 
identified according to the value at stake and the feasibility for near-term implementation; 2) 
digital solutions are designed to capture that value and tested and revised according to 
stakeholder input; 3) the improvement is introduced into production, with continued 
capability building to embed the design, and change management into the operating model 
and invest in the right capabilities and mind-sets. 

The opportunities identified in stage one will be matched in stage two with digital and 
other solutions that will reduce waste and optimize resources while improving standardization 
and quality. These solutions will involve work-flow automation, digital interfaces, and the use 
of advanced analytics and machine learning. The technology design may use a specific 
architecture to support fast innovation in IT. New functionality is rigorously tested prior to 
migration into production, to ensure a smooth, error-free transition for critical risk functions. 
Iterative test-and-learn processes take place within environments featuring higher control 
standards. In the third stage, where the innovation is introduced into production, the 
organization focuses on change management.  

Thus, it can be argued about the importance of digital risk management and the need 
to develop the correct digital risks program for companies in the market. As the digital risk 
function becomes progressively digitized, it will be able to achieve higher levels of efficiency, 
effectiveness, and accuracy. 

References: 1. Deloitte (2018). Managing Risk in Digital Transformation. URL: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/risk/in-ra-managing-risk-in-
digital-transformation-1-noexp.pdf 2. Ganguly, S., Harreis, H., Margolis, B. & K., 
Rowshankish (2017). Digital risk: Transforming risk management for the 2020s. McKinsey & 
Company. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/digital-risk-
transforming-risk-management-for-the-2020s 3. McKinsey & Company (2017). The future of 
risk management in the digital era. URL: 
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DISTRIBUTION AND CIRCULATION OF PRODUCTS 
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In the distribution phase, the definition of sales directions is determined by finding 
partners, establishing partnerships and entering into transactions. 

Distribution combines the regulation of all production measures that are aimed at 
moving the product in space and time from the place of production to the place of 
consumption. All distributions are related solutions that can occur when organizing flows that 
accompany the movement of goods [1]. 

Thus, it is proposed to consider the distribution as a set of decisions and measures 
implemented in the course of marketing activities and aimed at ensuring the process of 
moving products from the manufacturer to the final consumer, as well as control of this 
process. 

The second component of sales activity, and at the same time an intermediate stage of 
social reproduction, is the turn. In the general sense, circulation is a form typical of 
commodity production the exchange of products of labor, money and other objects of 
property by way of purchase and sale. Also, the turn serves as an economic form of bringing 
results of production to consumers in the context of commodity-money relations. The 
development of social production has transformed the direct exchange of goods into goods in 
commodity-money circulation, which is a developed, modern form of commodity exchange. 

In the sphere of circulation, an exchange is carried out, that is, an act involving at least 
two parties, each of which wants to obtain from the other party some product. The scope of 
the treatment includes commodities, as a process of physical promotion of products from 
manufacturer to consumer, and sale, as an act of direct transfer to the buyer of ownership of 
the goods. 

Circulation is a connecting link between production and consumption of products and 
represents a sphere in which many organizations and individuals operate, with the sole 
purpose of: bringing products to the final consumer. The participants in the sphere of 
circulation are the resellers, which comprise sales channels, logistic intermediaries, which are 
combined in sales infrastructure and intermediaries engaged in sales promotion measures [2]. 

Thus, sales can be considered as activity of the enterprise for the distribution and 
circulation of products, which is carried out in order to generate profit by meeting the needs 
of consumers on based on the current sales strategy and current marketing policies within the 
existing sales system.  

Thus, it can be argued that the sales system is a central category in the marketing 
activities of the enterprise. 

In our understanding, the system of sales is the key marketing activity formed by the 
trading, logistics and communication subsystems that are involved in the distribution, 
circulation and competitive exchange processes, in order to provide goods and services to the 
individual consumers and industrial users. 

In further research it is planned to determine the set of functions that the sales system 
performs when implementing production and marketing activities at the enterprise. 

References: 1. Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов / Х. Анн, Г.Л. Багиев, В.М. 
Тарасович. – 3-е изд. – СПб.: ПИТЕР, 2005. – 736 с. 2. Халіна В.Ю., Корсунський Г.Ю. 
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СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНІ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ 
 

Д-р екон. наук, проф. Аванесова Н.Е. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Сьогодні глобальний характер економічних відносин вже майже не має 

альтернативи, а останні тенденції глобалізації обумовили низку суттєвих змін щодо 
виникнення та поширення наднаціональних структур, встановлення більш міцного 
зв’язку між суб’єктами світової економіки, підвищення її на якісно новий рівень. Саме 
тому забезпечення конкурентоспроможності національної економіки будь-якої країни 
потребує нагальної інтеграції у глобальний економічний простір. За-для забезпечення 
реалізації цієї мети світові держави в цілому та їх господарські одиниці, як окремі 
бізнес-суб’єкти, повинні розробити стратегічні напрямки економічного розвитку, 
спрямовані на заняття певної ринкової ніші у глобальній економічній системі та 
отримання власної вигоди. Разом з тим слід зазначити, що реальність глобалізаційних 
процесів характеризується широкою амплітудою суспільних суперечностей, що 
проявляються у зростаючому розриві доходів, науково-технічних диспропорціях і 
соціально-економічній поляризації тощо [1]. Саме тому постає проблема забезпечення 
безпеки підприємства, зокрема економічної, у глобальному вимірі. 

У загальному розумінні економічна безпека підприємства характеризує стан 
корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого гарантується 
найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного 
науково-технічного та соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім 
негативним впливам [2]. В умовах глобальної економіки особлива значимість 
економічної безпеки обумовлена наступними факторами внутрішнього та зовнішнього 
характеру. 

1.Наявні інтереси суб’єктів господарювання загострюють конкуренцію і 
переходять в сферу економічної безпеки. 

2.Обмеженість фінансових ресурсів вимагає розробки ефективних технологій та 
економічних інструментів для підтримання конкуренто- і платоспроможності 
підприємства. 

3.Нестабільна економіко-політична ситуація в державі обумовлює необхідність 
розробки стратегії функціонування в кризових умовах, що посилюються, обмежують 
ліквідність функціонування підприємства та призводять до зростання всіх видів 
ризиків. 

4.Зростання рівня економічної злочинності [3]. 
Основна мета економічної безпеки підприємства полягає  забезпеченні стійкого 

та максимально ефективного його функціонування у теперішній час, а також високого 
потенціалу розвитку у майбутньому. При цьому найважливіші функціональні цілі 
економічної безпеки підприємства зміщуються до забезпечення: 

- високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності 
підприємства; 

-технологічної незалежності та високого рівні конкурентоспроможності 
технічного потенціалу підприємства; 

-високої ефективності менеджменту, оптимальності та раціональності його 
організаційної структури; 

-високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу, 
ефективності корпоративних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок; 
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-мінімізації руйнівного впливу результатів виробничої діяльності на стан 
навколишнього середовища; 

-максимальної правової захищеності всіх аспектів діяльності підприємства; 
-захисту інформаційного поля, комерційної таємниці та досягнення необхідного 

рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства; 
-безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, комерційних інтересів [4]. 
Саме тому забезпечення економічної безпеки підприємств у глобальному вимірі 

повинно розглядатися у довгостроковій перспективі. Відповідно, змістовне 
навантаження дослідження зміщується на визначення стратегічно орієнтованих 
напрямків забезпечення економічної безпеки підприємств. Як визначено у численних 
дослідженнях науковців, зокрема у [5], стратегія економічної безпеки підприємства – 
це економічна система забезпечення економічної безпеки підприємства в 
довгостроковому періоді, що являє собою сукупність часткових взаємоузгоджених 
складових, які об’єднує єдина глобальна мета – досягнення рівня економічного 
прибутку. 

Основні напрямки забезпечення економічної безпеки підприємства у 
глобальному вимірі доцільно поділити на традиційні (економічні) та спеціальні 
(неекономічні). Економічні напрямки стосуються забезпечення фінансово-економічної 
стійкості, протидії банкрутству та зниження ризиків економічної діяльності. До 
неекономічних напрямків відносяться: 

- розвиток інформаційно-аналітичної діяльності; 
- забезпечення інформаційної безпеки; 
- техніко-технологічне забезпечення економічної діяльності; 
- участь у антитерористичній діяльності; 
- забезпечення фізичного захисту; 
- організація взаємодії з органами державної влади й іншими регіонами; 
- забезпечення кадрової безпеки; 
- організація протидії криміналу та корупції. 
Література: 1. Глобальна економіка: навчальний посібник / Т.В. Шталь, 

Ю.Б. Доброскок, О.О. Тищенко, Н.В. Проскурніна, Ю.О. Світлична. – Харків: 
Видавництво «Форт», 2016. – 358 с. 2. Аванесова Н.Е. Оборонно-промисловий 
комплекс України як підсистема дослідження в системі економічної безпеки держави / 
Н.Е. Аванесова // Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних 
змін: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко. – Харків: ФОП 
Панов А.М., 2019. – С. 15-30. 3. Уткіна Ю.М. Глобалізаційні аспекти забезпечення 
конкурентостійкості підприємств / Ю.М. Уткіна // Ефективність сучасного бізнесу в 
умовах динамічного середовища: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 
Л.Л. Калініченко. – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. – С. 316-324. 4. Avanesova N. 
Improvement of a Mechanism of Providing Economic Security of Enterprises in the System 
of Global Competitiveness / N. Avanesova, I. Volovelska, V. Maslova, T. Sukhorukova, Yu. 
Utkina // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – №7(4.3). – P. 393-
397. 5. Фальченко О.О. Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємств / О.О. 
Фальченко, Ю.С. Глушач // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – №66(1039). – С. 157-160. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ В УМОВАХ 
МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ  

 
Ст. Беспрозванна Ю.О., 

Науковий керівник: канд.екон.наук, доц. каф. міжнародної економіки Глущенко Я.І 
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 
В сучасних умовах процес успішного функціонування і економічного розвитку 

суб’єктів бізнесу багато в чому залежить від вдосконалення їхньої діяльності в сфері 
економічної безпеки. Активний розвиток мережевої економіки вносить значні зміни у 
вже існуючі напрями ведення бізнесу та створює нові течії комерційної діяльності. 

Економічна безпека суб’єктів бізнесу являє собою стан захищеності власної 
діяльності від негативного впливу зовнішнього та внутрішнього  середовища, а також 
здатність швидко усунути виниклі загрози або пристосуватися до вже наявних умов, що 
негативно впливають на їхню діяльність [1]. Економічна безпека може бути 
представлена такими складовими: технологічною, кадровою, фінансовою, політико-
правовою, інформаційною, конкурентною, екологічною та іншими. Мережева 
економіка впливає на всі зазначені складові як позитивно, так і негативно. 

Існує багато загроз економічній безпеці суб’єктів бізнесу, як внутрішніх так і 
зовнішніх. До зовнішніх загроз відносяться: політична та економічна нестабільність, 
неплатоспроможність споживачів, зміна структури ринку товарів і послуг, підвищення 
споживчих вимог до якості продукції, зміна умов фінансування та ускладнення процесу 
заохочення кредитних ресурсів, недобросовісна конкуренція, загострення екологічних 
проблем.  

Внутрішні загрози зумовлені станом самого суб’єкта бізнесу. В той же час, 
внутрішні загрози можуть як посилювати, так і послаблювати вплив зовнішніх загроз. 
До внутрішніх загроз відносяться: збільшення собівартості продукції в результаті 
неефективної організації виробничих та управлінських процесів, низька кваліфікація 
кадрів, неефективна система мотивації, значні фінансові втрати в результаті відсутності 
вдосконалення систем бюджетного управління та фінансового планування, повільна 
реакція і коригування економічних процесів при зміні вимог зовнішньої середи [2]. 

Розвиток мережевої економіки позитивно впливає на економічну безпеку 
підприємств і зменшує негативний ефект загроз. Так, розвиток мережевої економіки 
стимулює екологічне виробництво, і таким чином, запобігає забрудненню зовнішнього 
середовища. Мережева економіка дає можливість прискорити всі процеси 
функціонування підприємства, зменшити витрати на виробництво та просування 
продукції, швидко отримувати зворотній зв'язок від споживачів та забезпечує простір 
для креативу та постійного розвитку як для персоналу, так і для підприємства в цілому. 

В той же час, з розвитком мережевої економіки стрімко зростає значення 
інформаційної складової економічної безпеки суб’єктів бізнесу. За даними KPMG [3], 
яка спільно з Symantec, RSA, Checkpoint в 2017 році провела міжнародне дослідження 
про втрати, що виникають внаслідок виникнення різних загроз, було встановлено, що 
тільки прямі збитки підприємств від порушення інформаційної безпеки складають в 
середньому 108 тис. дол. на рік. І з кожним роком суми будуть тільки зростати. 
Найчастіше зустрічаються інциденти, пов'язані з комп'ютерними вірусами, крадіжки 
апаратного забезпечення (в тому числі ноутбуків), злом систем електронної пошти, 
крадіжки програмного забезпечення, DOS-атаки (дії, що змушують інформаційні 
системи працювати в максимальному режимі навантаження, що в підсумку призводить 
до відмови), злом web-сайтів, втрата конфіденційної інформації.  

Отже, мережева економіка має, як позитивний, так і негативний вплив на 
економічну безпеку суб’єктів господарювання. Для мінімізації загроз економічної 
безпеки, які виникають в умовах мережевої економіки суб’єктам господарювання 
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необхідно чітко визначати всі основні функціональні складові економічної безпеки; 
забезпечити ефективне використання всіх наявних ресурсів, розвиток інтелектуального 
потенціалу та ефективне управління персоналом, його мотивацію.  

Література: 1. Шваб Л.І. Економіка підприємства: [навч. посібник] / Л.І. Шваб. – 
К.: Каравела, 2007. – 584 с. 2. Горбачев Д.В. Комплексный подход к организации 
деятельности службы экономической безопасности предприятия Горбачев Д.В. 
//Интелект. Инновации. Инвестиции. - экономический журнал. – 2014. – № 1. – С. 165–
170. 3. Аналітичний звіт по інформаційній безпеці KPMG спільно з Symantec, RSA, 
Checkpoint [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kpmg.com/ru/ 
IssuesAndInsights/ArticlesPublications. 

 

ПОЛІТИКА "KNOW-YOUR-CUSTOMERS"  
ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ 
 

Ст. викл. Войтов І.Н. 
Український державний університет залізничного транспорту 

 
Ще у 1999 році Базельський комітет розробив настанови необхідні, щоб банки 

мали адекватну політику, практику і процедури, включаючи чіткі правила "know-your-
customers" (KYC знай своїх клієнтів), які проголошують високі етичні і професійні 
стандарти у фінансовому секторі і запобігають, щоб банк був використаний, навмисне 
або ненавмисне, кримінальними елементами.  

В Україні відносини банку з клієнтом регулюються законодавством, 
нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) 
між клієнтом та банком. 

Клієнт банку це юридична або фізична особа, що користується послугами банку 
і відповідає таким ознакам: 

− клієнтом можна вважати особу, яка доручає банку будь яку діяльність, 
виходячи з його сутності та повноважень; операціями банку в зв'язку з цим є ті, які 
проведені від імені клієнта. 

− клієнтом банку стає особа, що відкрила в ньому рахунок: депозитний, 
поточний, розрахунковий та інші. 

− клієнтом банку та чи інша особа стає коли між ним і банком виникають ділові 
відносини. Юридична чи фізична особа може не мати рахунки в банку, але отримувати 
в ньому консультації, наприклад, по інвестиціям або управлінням майном, і банк несе 
за нього відповідальність. 

− клієнтом банку може стати інший банк. 
Під принципами взаємовідносин банку з клієнтами розуміють основи їх 

діяльності, правила, яких слід дотримуватися банку і клієнту ( рис.1 ). 
Принцип взаємної зацікавленості передбачає збереження взаємовідносин банку і 

клієнта завдяки компромісів, поступок, заснованих на реальних можливостях учасників 
угоди. 

Принцип платності. Банк і підприємство - комерційні одиниці, мотивом їх 
діяльності є не тільки виробництво продукту, але й одержання прибутку. 

Принцип раціональної діяльності - насамперед принцип банківської діяльності. 
Але він співвідноситься не тільки з роботою банку. Клієнт тому і звертається в банк, 
що хоче раціонально організувати свою діяльність - за допомогою грошово-кредитних 
платежів прискорити виробництво та обіг свого продукту. 

Принцип забезпечення ліквідності. Ліквідність як здатність розплачуватися за 
зобов'язаннями однаково важлива для банку і клієнта. У відносинах один з одним 
обидві сторони розраховують на збереження своєї ліквідності. Задача банку полягає в 
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тому, щоб зберегти власну ліквідність та забезпечити ліквідність свого клієнта, 
надаючи йому необхідні платіжні засоби. 

 

 
  

Рисунок 1 – Принципи взаємовідносин банку з клієнтами 
 
Принцип взаємної обов'язковості вимагає урахування інтересів протилежної 

сторони, виконання взаємних домовленостей. Обов'язковість у взаєминах сторін 
важлива для будь-якої ділової людини, що розраховує на успіх. 

Принципом довірчих відносин найбільше пов'язують з кредитними відносинами, 
які часто трактуються як відносини довіри між кредитором і позичальником. 

Принцип відповідальності означає, що банки і клієнти несуть відповідальність 
один перед одним у разі невиконання прийнятих домовленостей. 

Банк і клієнт як самостійні суб'єкти керуються принципом невтручання. Вони 
можуть вимагати лише те, що передбачено угодою, але не мають права втручатися у 
повсякденну діяльність один одного. Виняток робиться лише для тих клієнтів і банків, 
які є акціонерами, що володіють часткою в капіталі, що дозволяє їм контролювати 
роботу протилежного боку. 

Принцип партнерських відносин передбачає, що банк і клієнт діють по 
відношенню один до одного як партнери. Кожен клієнт, незалежно від територіального 
розташування сам визначає, послугами якого банку йому скористатися. В рівній мірі це 
відноситься і до банку, який вибирає собі клієнта. Банк, орієнтуючись на запити 
клієнта, працюючи на клієнта, сприяє безперервності, високій якості, 
конкурентоспроможності його виробництва, отримання прибутку, достатнього для 
відтворення. Забезпечуючи отримання клієнтом доходу, банк реалізує і свій 
комерційний інтерес, отримуючи винагороду у формі позичкового відсотка або комісії. 

У відповідності з принципом договірних відносин основні банківські операції 
(кредитні, депозитні, розрахункові) оформляються договором. Банк і його клієнти 
ведуть свою діяльність з дотриманням встановлених законом правил. 

Принцип диференційованості пов'язаний з індивідуальними особливостями 
клієнтів напрям діяльності яких викликають неоднаковий підхід до організації їх 
кредитно-розрахункового обслуговування. 
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Виділяють також етичні принципи банківської діяльності. Основою професійної 
діяльності банків є: 

- поважати власність, права та гідність клієнтів, партнерів, акціонерів і 
співробітників банку. 

- доводить до клієнтів максимум правдивої інформації, що сприяє здійсненню 
угод. 

- перемагати в конкурентній боротьбі з іншими банками чесно, без застосування 
методів “чорного пі ару”. 

- категорично відмовлятись від участі в незаконній або аморальній справі і 
робити все можливе, щоб не допустити її. 

- не зловживати фінансовими і матеріальними цінностями в особистих або 
корисливих цілях. 

- не приймати подарунки та підношення від клієнтів і вважати неприпустимим 
надання в обмін на них службової інформації. 

Принципом банківської діяльності є дотримання законів, що регулюють 
діяльність кредитних організацій. У відносинах з діловими партнерами банки: 

- будують відносини на взаємній довірі, повазі і рівноправності, не допускають 
необґрунтованої критики діяльності партнерів; 

- строго керуються принципом непорушення взятих на себе договірних та інших 
зобов'язань, що випливають з ділових відносин або обумовлених ними; 

- повністю, своєчасно і в суворій відповідності з законом виконують свої 
зобов'язання, а також судові рішення у випадку виникнення спорів; 

- віддають пріоритет переговорам і пошуку компромісу у разі виникнення 
розбіжностей і суперечок. 
Поєднання ділових і моральних принципів банківської діяльності дозволяє банкам і їх 
клієнтам ефективніше реалізувати свою роль в економіці, мінімізувати ризики 
економічної безпеки 

Література: 1. The Basel Committee - офіційний сайт - [Електронний ресурс] – 
режим доступу: https://www.bis.org/bcbs/index.htm  2 Про Національний банк України 
Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV - Редакція від 07.02.2019 [Електронний ресурс] – 
режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14 3.  Калініченко 
Л. Л.  Гроші і кредит: Навч. посібник / Л. Л. Калініченко, О. О. Коковіхіна, Д. І. Бойко, І. 
М. Войтов. - Харків: УкрДУЗТ, 2016. - 234 с. 4. Калініченко Л.Л. Комплексний підхід до 
мотивації персоналу банку / ЛЛ Калініченко // Вісник Одеського національного 
університету. Серія: Економіка 19, Вип. 2 (5), 2014 – С. 135-138 

 

ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ 
ВІДНОВЛЕННЯ МІСЬКОГО ЖИТЛА 

 
Канд.екон.наук, доц. Гелеверя Є.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  
 

Враховуючи те, що регіони України характеризуються певною асиметрією щодо 
процесів будівництва і капітального ремонту житла, конче необхідно запровадження 
системи показників глибини передумов соціально-економічного розвитку процесу 
відновлення житлового фонду регіону, яка дасть змогу більш науково обґрунтовано 
закладати певні кошти місцевим громадам на житлово-будівельні роботи і перш за все 
на капітальний ремонт житла, а також формувати на ці цілі позабюджетні фонди. 

Будівництво житла у містах України і перш за все ущільнювальна забудова, як 
правило супроводжується різного роду соціальними конфліктами. Нами пропонується 
організаційно-управлінська схема розв’язання конфліктних ситуацій в процесі 
відновлення міського житлового фонду на рівні місцевого самоврядування в умовах 
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децентралізації державного регулювання, яка передбачає відшкодування не більше 10% 
вартості будівництва до місцевого бюджету в залежності від коефіцієнту урахування 
соціально-економічних наслідків будівельно-відновлювальних робіт житлового фонду, 
складовою якого є: 

- коефіцієнт, враховуючий рівень дискомфорту при будівельно-відновлювальних 
роботах; 

- коефіцієнт, враховуючий функціональний тип будівельно-відновлювальних 
робіт житлового фонду; 

- коефіцієнт, враховуючий поствідновлювальний дискомфорт. 
Система удосконалення існуючої процедури отримання дозволів на будівництво 

та відновлення житла в умовах децентралізації державного управління в будівельній 
галузі повинна ґрунтуватися виключно на залученні лише окремих інститутів 
державної влади на місцевому рівні на передпроектній стадії, стадії розробки та 
затвердження проектної документації та безпосередньо стадії будівництва житла, що є 
запорукою сталого розвитку житлово-будівельної галузі у регіонах України та кроком 
до наближення їх до Європейського рівня життя. 

Сьогодні ми маємо безліч особливостей та перешкод економіко-правового, 
організаційного й соціального характеру, що гальмують процеси децентралізації у 
житловій сфері, основними з яких ми вважаємо невизначені механізми фінансового 
забезпечення та недосконала нормативно-правова база.  

В епоху інформаційного суспільства особливу роль у питаннях соціально-
економічної безпеки в системі відновлення міського житла повинні відігравати 
регіональні інформаційні ресурси, залучення мережі інтернет, створення сайтів та 
громадське обговорення подій у житлово-будівельні сфері місцевих громад, форуми та 
блоги, використання соціальних мереж тощо, що може і повинне посилити роль 
громадськості у питаннях регулювання земельних відносин та формування 
привабливого інвестиційного клімату в житловій сфері. 

Література: 1. Бабаєв В. М. Управління міським господарством: теоретичні та 
прикладні аспекти / В. М. Бабаєв / Національна академія держ. управління при 
Президентові України. Харківський регіональний ін-т. – Х.: Видавництво ХарРІ НАДУ, 
2004. – 204 с. 2. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, 
регулирование: монография [Д.Лукьяненко, А.Колот, Я.Столярчук и др.]: под. науч. 
ред. профессоров Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 с. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

РЕСУРСАМИ 
 

Канд.екон.наук, доц. Гелеверя Є.М., ст. гр. ЕП-31 Єрмолаєв А.Г. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 
Управління фінансовими ресурсами належить до основних завдань фінансового 

менеджера на будь-якому підприємстві, оскільки їх структура і вартість значною мірою 
впливають на забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання, основні 
показники фінансово-господарської діяльності підприємства та на ефективність 
діяльності господарюючого суб'єкта в цілому. До основних складових управління 
фінансовими ресурсами підприємства відносять управління власним капіталом, 
залученими коштами, а також управління структурою капіталу та визначення 
оптимальної його структури, яка б максимізувала ринкову вартість підприємства [2]. 

Під фінансовими ресурсами підприємства найчастіше розуміють грошові доходи 
і нагромадження, які формуються на підприємстві під час його громадської діяльності 
за рахунок власних, позикових і залучених джерел фінансування та використовуються 
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для формування грошових резервів підприємства, стимулювання працівників 
підприємства, формування активів підприємства [1].  

Дослідженням фінансових ресурсів присвячено багато праць та публікацій як 
українських так і зарубіжних вчених, таких як: Носик Н.Н., Федоров В.М., Суторміна 
В.М., Терьохін В.І., Сенчагов В.К., Гуйда Т.В. та ін. 

Саме поняття “ресурси” походить з французького слова “ressources” 
(допоміжний засіб), тобто грошові кошти, запаси, джерела коштів, доходів [1]. 
Англійська термінологія передбачає вживання таких аналогів: financial resources, 
funding source [2]. За дослівним перекладом перший термін означатиме “фінансові 
ресурси”, а другий – “джерела фінансування”. 

Система управління фінансовими ресурсами являє собою сукупність форм і 
методів на основі яких здійснюється управління грошовим оборотом та фінансовими  
ресурсами. Дана система буде вважатися  ефективною лише тоді, коли вона дає змогу 
не лише раціонально використовувати наявні ресурси, а й забезпечити системний 
пошук можливостей подальшого розвитку підприємства.  

Реформування економічної системи України зумовлює необхідність підвищення 
ролі фінансового управління як найважливішого елемента загальної системи 
управління підприємством. У цьому зв'язку виникає практична потреба перегляду 
підходів щодо питань формування та використання фінансових ресурсів господарських 
суб’єктів. 

Література 1: Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов. – М.: Сов. 
Энциклопедия, 1966. – 384 с. 2. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of English 
Language. Ed. Dir. B.S. Cayne. – Danbury, CT.: Lexicon Publications, Inc. 1993. – 1206 p.  
3. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: 
монография [Д.Лукьяненко, А.Колот, Я.Столярчук и др.]: под. науч. ред. профессоров 
Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 с. 4. Організація 
забезпечення створення фінансових кластерів транскордонного співробітництва / наук. 
ред та кер. автор. кол. проф. Н. М. Внукова. – Львів : Інститут регіональних досліджень 
НАН України, 2011. – 104 с. 5. Гелеверя Є. М. Економіко-правове забезпечення 
формування накопичувальних фондів об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків // Бізнес Інформ. – 2015. – №9. – C. 229–233. 6. Гелеверя Є.М. Методичні 
вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Бюджетна система» для студентів напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» / Укладач Є. М. Гелеверя. – Харків: ХНУБА, 2015. – 
20 с.  7. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник. - К.: Центр учбової 
літератури, 2009. - 728 с.8. Бальцерович Л. 800 дней: краткая история великих перемен 
1989-1991 / Лешек Бальцерович; записал Ежи Бачинский; в сотрудничестве с Ежи 
Козьминским.- Харьков: Золотые страницы, 2014.- 204 с. 
 

СТАН ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Викл. Головко-Марченко І.С., студ. гр. ЕП-11 Гуща Я.С. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Трудова міграція – пересування особи з метою тимчасового працевлаштування, 

що супроводжується перетинанням державного кордону (зовнішня трудова міграція) 
або меж адміністративно-територіальних одиниць України (внутрішня трудова 
міграція) [1]. 

За даними представництва ООН в Україні, кожен п'ятий українець є 
потенційним мігрантом і хотів би виїхати з населеного пункту, в якому живе. При 
цьому з тих, хто вирішив їхати, близько 15% зробили свій вибір на користь іншої 
місцевості в Україні і лише 5% мають намір виїхати за межі держави. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D


У пошуках стабільності і головне гідної зарплати щодня 73 українці виїжджають 
за кордон назавжди. Наявна офіційна статистика не дозволяє повною мірою уявити 
масштаби трудової міграції. Кожну хвилину з України виїжджає дві особи, основною 
причиною виїзду є трудова міграція. За неофіційною статистикою – кількість 
працюючих українців за кордоном щонайменше може бути від 2 - х млн. до 4 млн. осіб.  

З 1991-2012 р.р. зафіксовано 2,7 млн. осіб, які виїхали з країни. З 2015 – по 2018 
року, з країни на постійне або тимчасове місце проживання виїхало більше 5 млн. осіб. 

На жаль, статистичні дані є невтішними, оскільки трудова міграція впливає на 
прискорення зростання цін і сповільнення економічного зростання країни. З кожним 
роком підприємці говорять про брак кваліфікованих кадрів, який насамперед 
пов'язаний із виїздом українців до Польщі та інших країн. Відтік робочої сили з 
України буде високими темпами створювати подальше підвищення диспропорцій між 
попитом і пропозицією на ринку праці. 

Крім того, трудова міграція перешкоджає росту темпів виробництва, що 
найбільше помітно в будівництві, промисловості, сільському господарстві, транспорті 
та зв'язку. 

Отже, керівництву нашої країни у найближчий час необхідно прийняти 
відповідні заходи щодо зменшення темпів зростання трудової міграції з України, а 
саме: підвищити гідний рівень оплати праці та соціальну захищеність населення,  
створення нових робочих місць, стабілізувати соціально-економічний розвиток країни. 

Література: 1. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D
0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0
%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-
%D0%A3%D0%A0%D0%95-1. 2. Конференція «Вплив трудової міграції українських 
працівників на ринки праці України і ЄС (на прикладі будівельників)», 17 жовтня 2018 
р. м. Київ. 
 

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Канд. істор. наук, доц. Євсєєв С.Є., канд. екон. наук, доц. Тодріна І.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Економічна безпека є однією з найважливіших складових елементів 

національної безпеки, відображаючи причинно-наслідковий зв’язок між економічною 
міцністю країни, її військово-економічним потенціалом та національною безпекою.  

Як відомо, вперше запровадив термін “економічна безпека” та актуалізував цю 
проблему в умовах світової глобальної кризи президент США Франклін Рузвельт. У 
подальшому це питання розглядалося у працях відомих американських вчених Дж. 
Кенана, Х.Моргентау.  

Сьогодні економічна безпека будь-якої країни – це загальнонаціональний 
комплекс заходів, спрямований на стійкий розвиток і вдосконалення економіки, котрий 
обов’язково включає також механізм протидії зовнішнім та внутрішнім погрозам або 
ризикам, часто супутнім діяльності держави як суб’єкта фінансових відносин. 
Економічна безпека – це стан держави, за якого вона має можливість створювати і 
розвивати ефективні умови для перспективного розвитку та зростання добробуту 
громадян. Основними критеріями економічної безпеки країни є здатність її економіки 
зберігати або, принаймні, швидко поновлювати критичний рівень суспільного 
відтворення в умовах критичного зменшення (припинення) поставок ресурсів (товарів, 
послуг, технологій тощо) або кризових ситуацій внутрішнього чи зовнішнього 
характеру [1]. Загалом стан економічної безпеки держави характеризує: 1. загальний 
рівень економіки країни; 2. наявність і рівень погроз державі, суспільству й особі; 
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3.ефективність економічної політики держави та державного регулювання економіки; 
4. повноту реалізації економічних функцій держави [2].  

Більшість дослідників економічної безпеки дійшли висновку, що основними 
структурними елементами економічної безпеки, які необхідно застосовувати при 
аналізі економічної безпеки України є такі: 1. сировинно-ресурсна безпека; 
2.енергетична безпека; 3.інвестиційна безпека; 4.фінансова безпека; 5.соціальна 
безпека; 6.інноваційно-технологічна безпека;7. продовольча безпека; 8. 
зовнішньоекономічна безпека. 

Інвестиційна складова – це особлива підсистема економічної безпеки, що 
створює передумови для розвитку соціально-економічних відносин. У дослідженні 
структури інвестиційної складової враховують: спосіб включення інвестиційної 
складової в систему економічної безпеки; диференціацію інвестиційної складової за 
різними рівнями економіки (країна; регіон; галузь; підприємство); урахування 
синергетичної властивості інвестиційної складової економічної безпеки; оцінку внеску 
у формування інвестиційної складової різних чинників; оцінку ризиків.   Інвестиційна 
безпека означає процес забезпечення такого стану інвестиційної сфери, за якого 
економіка здатна зберігати і підтримувати достатній рівень інвестиційних ресурсів в 
умовах дії внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхідним для забезпечення стійкого 
розвитку і соціально-економічної стабільності країни, зростання 
конкурентоспроможності національної економіки та добробуту населення. 
Інвестиційна безпека – це і стан, і процес. З одного боку, вона характеризує досягнутий 
рівень використання інвестиційних ресурсів в економіці, а з іншого – визначає процес 
та напрями ефективного їх використання. Головним критерієм інвестиційної безпеки є 
конкурентоспроможність економіки, що досягається у динаміці. Політика підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки на основі реалізації механізму 
інвестиційної безпеки має використовувати зрозумілі та загальноприйнятні для 
суб’єктів економіки інструменти: 1) баланс інтересів, який має поширюватися на всі 
сфери економіки і об’єкти економічних відносин; 2) паритетність розвитку секторів 
економіки, що передбачає встановлення для них рівноцінних умов розвитку: посилення 
процесів капіталотворення, збільшення джерел фінансування, стимулювання високої 
продуктивності праці, ресурсозбереження, інноваційної діяльності тощо; 3) 
недопущення монопольної поведінки; 4) стимулювання інноваційної активності 
національного бізнесу, на який має спиратися інвестиційна безпека національної 
економіки; 5) ресурсозбереження, що передбачає розробку планів ефективного 
використання усіх видів виробничих ресурсів у галузях, видах економічної діяльності; 
6) комплексність та узгодженість  нормативних актів, що має створити національному 
виробникові максимально сприятливі умови через стабільність та гарантованість; 7) 
вирівнювання економічного розвитку регіонів як чинника посилення 
конкурентоспроможності національної економіки; 8) підвищення рівня життя 
населення. 

Інвестування здійснюється у специфічних умовах макросередовища, що 
оцінюється суб’єктами інвестиційної діяльності як стан інвестиційного клімату. 
Інвестиційний клімат включає низку чинників, які приймає до уваги інвестор, коли 
оцінює умови для вкладання капіталу. Інвестиційний клімат дозволяє сформувати 
уявлення про систему орієнтирів та цінностей, в межах якої функціонує інвестор і на 
цій основі формувати власну модель інвестиційної поведінки. Моделювання 
інвестиційного клімату є важним елементом в процесі розробки обґрунтованої стратегії 
інвестування.  

Несприятливий інвестиційний клімат є одним з головних чинників, що 
гальмують інвестиційну активність в Україні.  За останні роки рівень інвестицій в 
економіку  не перевищував 10% від ВВП,  однак, для зростання ВВП на рівні  
4-6% Україні потрібно забезпечити рівень інвестицій на рівні  20 -25 % ВВП. У 2018 
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році державні інвестиції зменшилися до 2% ВВП, прямі іноземні інвестиції – до 2 млрд. 
долл. США [3]. Вагомою причиною такого низького рівня є різні обмеження, що 
заважають бізнесу розвиватися, і певні точкові проблеми (макроекономічна 
нестабільність, обмеження на рух капіталу, корупція, слабкий захист прав власності, 
невідшкодування ПДВ експортерам, надмірне регулювання з боку держави, 
недосконала податкова й митна система, неефективна підтримка вітчизняного 
виробника та експортера), що відлякує інвесторів.   

Ґрунтуючись на світовому досвіді,державна інвестиційна політика  на сучасному 
етапі повинна передбачати: вдосконалення законодавства України, спрямованого на 
активізацію інвестиційної діяльності; створення та забезпечення ефективного 
функціонування інститутів розвитку (державна інвестиційна компанія, фонд 
стратегічних інвестицій, фонд кредитних гарантій тощо); становлення та розвиток 
індустрії прямого інвестування та венчурного капіталу; створення умов для залучення 
інвестицій на ринках капіталу через первинне публічне розміщення акцій в Україні; 
реалізація принципів державно-приватного партнерства при реалізації 
інфраструктурних проектів; 

Література: 1. Дмитриченко Л.И. Государственное регулирование экономики: 
методология и теория. Монография. – Донецк: УкрИТЭК, 2008. 308 с.   2. Кабанов В.Г. 
Економічна безпека України як необхідна основа трансформаційних процесів 
//Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – №1. – С. 124-127. 3.[Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:   https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2518542-so-
pozitivnogo-vidbulosa-v-ekonomici-ukraini-za-ostanni-pivroku.html. 

 
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ДОВІРИ  

ЯК ФУНДАМЕНТ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ст. гр. ЕП-31 Загоруйко О.О., 
Науковий керівник: д-р.екон.наук, проф. Калініченко Л.Л. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Кадрова безпека є імперативом діяльності щодо забезпечення економічної 
безпеки підприємства, а тому найважливішим об'єктом оцінки.  Високим евристичним 
потенціалом у вирішенні цієї проблеми є підхід, пов'язаний з категорією довіри. Довіра 
- це фундамент, на основі якого будується майбутній успіх будь-якої справи, де 
потрібна командна робота. Організаційна (внутрішньокомандна) довіра - це:  

1)раціональне очікування співробітниками компанії відповідальної, чесної, 
доброзичливої, компетентної поведінки колег і керівників в ситуації свободи прийняття 
рішень і відсутність повного контролю дій для досягнення загальних цілей компанії; 

2)довіра для довіреної особи означає прийняти умови, які накладаються 
довірителем, і прояв відповідальності по відношенню до нього; 3) 
впевненістьперсоналу в надійному, стійкому положенню організації і сприятливому 
відношенні організації до них і до їх діяльності. 

Довіру можна визначити такими критеріями як: 
- Компетентність - наявність знань і досвіду, необхідних для ефективної 

діяльності в заданій предметній області. 
- Надійність - позитивне духовно-моральна  якість особистості, що виражає 

стійкість і твердість моральних основ її поведінки. 
- Порядність - що характеризується такими рисами як чесність, доброта, 

благородство, великодушність і почуття власної гідності;  це готовність відстоювати 
справедливість, навіть в разі, якщо вона не збігається з особистими інтересами;  це 
готовність людини завжди чинити по совісті. 
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Для створення атмосфери довіри в організації потрібно, по-перше, розвивати 
цінності, норми і правила, спрямовані на підвищення співробітництва, і, по-друге, 
формувати відповідні традиції та ритуали (навчання персоналу, корпоративні заходи і ін.). 

Довіру в організації можна розглядати у чотирьох аспектах: довіра менеджера до 
команди, довіра команди до менеджера, довіра всередині команди, довіра до самого себе, 

Довіра менеджера до команди дозволяє: 
- витрачати менше часу на ділову комунікацію.  Підвищується швидкість і 

ефективність обміну інформацією між керівником і підлеглими;   
- бути впевненим, що він отримує достовірну інформацію про хід роботи, 

звільняючись від необхідності постійно контролювати своїх співробітників; 
- підвищити ефективність роботи . 
Факторами зміцнення довіри до керівника є високий професіоналізм, чесність, 

справедливість. 
Довіра в команді - основа взаєморозуміння і згоди між членами команди, умова 

підвищення ефективності роботи і процвітання організації. 
 Коли між колегами існує довіра, і вони можуть звернутися один до одного за порадою, 
збільшується швидкість виконання спільної справи, а це відповідно зменшує витрати на 
його виконання (зменшення часу роботи над завданням, і зменшення ресурсів, що 
витрачаються на виконання відповідного завдання): 

↑ Довіри = ↑ Швидкості ↓ Витрат 
Працює ця формула і навпаки: 
↓ Довіри = ↓ Швидкості ↑ Витрат 
Довіра до себе - це здатність ставитися до себе, до своїх внутрішніх бажань, 

потреб, поглядів, переживань - як до цінності. Оптимальний рівень довіри до себе 
передбачає самостійний вибір життєвого шляху і включає в себе цілепокла́дення, тобто 
визначення та встановлення цілей та чітке уявлення про необхідний результат; 
самооцінку тобто оцінку своїх якостей, рівня успішності власної діяльності, оцінки 
своєї особи іншими людьми, виходячи з системи цінностей людини;  усвідомлення 
власних можливостей, тобто  освіту, професійну кваліфікацію, здоров'я і фізичний 
розвиток, психоемоційні якості і мотиваційні установки , що  визначають 
конкурентоспроможність особистості, можливість успішного отримання результатів 
діяльності.  

Таким чином, формування політики довіри в організації сприятиме мінімізації 
кадрової безпеки та, в сою чергу знизить ризики економічної безпеки підприємства. 

Література: 1. Калініченко Л. Л. Теоретичні аспекти функціонування комплаєнсу 
у вітчизняних банках [Електронний ресурс] / Л. Л. Калініченко. – Режим доступу : 
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/250.pdf 2. Європейський вектор 
модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія / За 
заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. – Х. : ФОП Панов А. М., Видав. дім 
«В справі», 2018. – 316 с. С. 4-9  

 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
 

Канд. экон. наук, доц. Кравченко Л.Н., ст. преп. Шевченко М.В. 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 
В современных условиях формирование устойчивых международных 

отношений между странами напрямую зависит от интеграционных и 
глобализационных процессов, которые являются ключевой характеристикой мирового 
хозяйства. Следует отметить, что такие процессы являются основным средством 
ускоренного развития региональных экономик, способствуют повышению 
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конкурентоспособности на мировом рынке, а также оказывают содействие 
государствам в наиболее рациональном использовании топливных, сырьевых и 
трудовых ресурсов [1,3]. 

В настоящее время практически все мировые державы в разной степени 
вовлечены в процессы глобализации. Глобализация носит многоаспектный характер, 
затрагивает важнейшие сферы жизни человеческого социума и в первую очередь 
отражается на развитии мировой экономики. Статус ведущей тенденции, который 
глобализация приобрела в мировой экономике, обеспечивает ей в первую очередь тот 
факт, что она способствует ускорению экономического роста и модернизации 
различных стран мира, характеризуется укреплением и развитием их экономических 
связей, либерализацией торговли, созданием современных систем коммуникации и 
информации, создает возможности использования передовых достижений 
человечества, и в целом, стимулирует мировой прогресс. 

Глобализация ведет к нарастающему единству человеческой цивилизации. С 
одной стороны, происходит смена облика современной экономики, перестановка в 
раскладе политических сил, формирование новых социальных структур, изменения 
этнокультуры и социального поведения. С другой стороны, расширяются горизонты 
технологического прогресса.  Кроме того, внедряются процессы унификации и 
стандартизации налоговой, региональной, антимонопольной, аграрной политики, 
политики в области занятости населения. Единые экологические, технологические, 
финансовые стандарты для всех стран распространяются всё шире и шире. Это 
относится также к сфере образования и культуры.  

Таким образом, в настоящее время во всем мире наблюдаются процессы 
интеграции, открытости и взаимозависимости. Глобализация явно изменила мировую 
систему и не только открыла новые возможности, но и послужила причиной появления 
новых проблем. Среди основных проблем современной глобализации следует выделить 
проблему обеспечения экономической безопасности как важнейшей составляющей 
национальной безопасности, поскольку экономика – это ключевой фактор всей 
жизнедеятельности любого государства [2,4]. 

Необходимо отметить, что глобализация выступает основной причиной роста 
существующих и появления новых рисков экономической безопасности государства. 
Так, к отрицательным аспектам глобализации с точки зрения угроз экономической 
безопасности следует отнести: отток факторов производства в экономически слабых 
странах, поскольку перераспределение ресурсов осуществляется в пользу более 
сильных партнеров; снятие всех барьеров и ограничений, приводящее к открытой и 
жесткой конкуренции; существенное замедление в принятии экономических решений, 
обусловленное процессом слияния хозяйственных структур; спад промышленности, 
рост безработицы, нищеты, снижение экономической защищенности населения; рост 
спекулятивной экономики, монополизация производства; сужение рамок для 
экономической политики государства; увеличение разрыва между развитыми и 
развивающимися государствами и т.д. [1,3]. 

При этом формируя основные направления политики экономической 
безопасности государство неизменно оказывается под влиянием глобализационных 
процессов. В свою очередь приоритетным направлением в данных вопросах должно 
стать сохранение государственной независимости в сфере осуществления всей 
экономической политики. С целью обеспечения экономической безопасности странам, 
осуществляющим свою деятельность в условиях мировых глобализационных 
процессов, необходимо: 

− формирование внешнеэкономической политики государства, его внешней 
торговли с учетом наиболее перспективных стратегических интересов; 

− оптимизация отраслевой структуры экспортной торговли; 
− активная государственная поддержка отечественных производителей 
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высокотехнологичной продукции с целью повышения конкурентоспособности и 
обеспечения возможности вывода данных товаров на международный рынок; 

− рационализация системы управления государственных органов; 
− осуществление правильной денежно-кредитной политики в отношении 

стабилизации отечественной валюты; 
− формирование правильной налоговой политики и эффективного таможенного 

контроля; 
− активизация инвестиционных процессов, привлечение и повышение 

эффективности иностранных инвестиций;  
− развитие современных информационно-коммуникационных сфер, 

обеспечивающих своевременную и надежную связь как на внутреннем, так и на 
внешних рынках; 

−  стимулирование роста научно-технических разработок, обеспечение развития 
производственного, экономического, интеллектуального потенциала страны; 
повышение жизненного уровня населения и т.д.  

В целом следует отметить, что в условиях глобализации на политику 
экономической безопасности любого государства значительное влияние оказывают как 
внешние, так и внутренние факторы. Причем в последнее время в связи с усилением 
процессов глобализации, заключающихся, в первую очередь, в росте влияния 
высокоразвитых мировых держав, увеличения открытости экономик многих стран 
мира, превалирует воздействие внешних факторов. В результате чего экономическая 
политика государства в большей степени становится зависимой от условий 
внешнеэкономической среды. При этом ключевой задачей законодательных органов в 
области формирования политики экономической безопасности в условиях 
глобализации является обеспечение соблюдения национальных интересов.  

Литература: 1. Климонова А.Н., Юрина Е.А. Экономическая безопасность в 
условиях глобализации: угрозы и возможности // Социально-экономические явления и 
процессы. 2014. Том 9, №9. С.58-63. 2. Кравченко Л.Н., Фалько А.И. Экономическая 
политика государства в период стагфляции // Белгородский экономический вестник. 
2018. №2 (90). С.64-69. 3. Усатова Л.В., Арская Е.В., Кравченко Л.Н. Международная 
экономическая интеграция как важнейшая характеристика современного мирового 
хозяйства // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия». 2018. №10. С.15-21. 4. Шевченко 
М.В., Попова Е.С. проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере 
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В настоящее время глобализация ведет к нарастающему единству человеческой 

цивилизации. Она касается практически всех сфер жизни человеческого социума и в 
первую очередь отражается на развитии мировой экономики. Процесс глобализации 
носит многоаспектный характер и оказывает влияние на экономику всех мировых 
держав. Он затрагивает сферу инвестиций, использования рабочей силы, производства 
товаров и услуг, технологий и их распространения по всему миру. Это не может не 
отразиться на эффективности и конкурентоспособности. Одним из важных аспектов 
глобализации является увеличение объема торговли товарами и услугами на 
международном рынке. Особенно это заметно в области финансов и 
телекоммуникаций. Во всем мире наблюдаются процессы интеграции, открытости и 
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взаимозависимости. Происходит так называемая интернационализация хозяйственной 
жизни [1,4,5].  

Важно подчеркнуть, что в условиях глобализации мировой экономики 
усиливается роль международной экономической интеграции. При этом экономическая 
интеграция выступает в качестве объективного и осознанно направленного процесса, 
который принимает форму межгосударственных соглашений, а также базируется, 
главным образом, на экономических интересах хозяйствующих субъектов и 
международном разделении факторов производства. Кроме того, экономическая 
интеграция представляет собой закономерный результат всей системы 
мирохозяйственных связей и высшую форму международных экономических 
отношений, исходным пунктом которой являются торговые, научно-технические и 
производственные связи первичных субъектов экономики, которые, развиваясь, ведут к 
созданию региональных хозяйственных комплексов [2,4,3].  

Вместе с тем важнейшими факторами, оказывающие влияние на формирование 
наиболее результативных международных отношений между странами, посредством 
развития процессов экономической интеграции в условиях глобализации мировой 
экономики, являются: 

− усиление интернационализации хозяйственной жизни, которая представляет 
собой процесс развития устойчивого экономического взаимодействия стран, 
основанного, прежде всего, на международном разделении труда, производственной 
кооперации и выравнивании экономических отношений между странами, что в итоге 
содействует усилению общественного характера производства в мировом масштабе 
путем формирования международных предприятий (то есть фирм, компаний и 
транснациональных корпораций); 

− международное разделение труда, являющееся основной функцией 
формирования производительных сил и международных экономических отношений, 
создающее при этом объективные условия для усиления взаимосвязи 
воспроизводственных процессов различных мировых держав, а также стимулы к 
взаимовыгодному экономическому сотрудничеству, способствуя, тем самым, 
стремлению развивающихся стран в ходе конкурентной борьбы включить 
национальную экономику в мировой производственный процесс; 

− научно-техническая революция, выступающая как фактор роста роли 
внешнеэкономических связей в современном общественном воспроизводственном 
процессе и ведущая к появлению крупных международных производственно-
инвестиционных комплексов, посредством интенсивного развития кооперации между 
фирмами разных стран, непосредственного воздействия науки на отдельные элементы 
производительных сил и создания основ перехода к интенсивному типу 
экономического роста; 

− повышение степени открытости национальных экономик, базирующихся на 
экономической стратегии государств по стимулированию экспортных производств, 
содействию кооперации с зарубежными фирмами и созданию правовой основы, 
способствующей притоку из-за рубежа капиталов, технологий и квалифицированных 
кадров; 

− эффекты интеграции, а именно: эффект создания торговли (возникающий в том 
случае, когда местные производители переориентируются с менее эффективного 
местного товара, на более эффективный внутриинтеграционный) и эффект отклонения 
торговли (возникающий в том случае, когда внутриинтеграционный источник является 
менее эффективным, чем внешнеинтеграционный), в результате действия которых, 
страны, участвующие в интеграционных объединениях, получают прирост 
благосостояния, при условии, что эффект создания торговли больше, чем эффект 
отклонения торговли. 
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Подводя итог, следует отметить, что международная экономическая интеграция 
является важнейшей характеристикой современной мировой экономической системы. 
При этом процессы международной экономической интеграции обуславливают 
потребность в объединении не только материальных, но и производственных факторов 
территориально связанных стран, что, в свою очередь, способствует укреплению 
прочных позиций в условиях глобализации экономики и эффективному использованию 
возможностей крупного экономического пространства. 

Кроме того, устойчивое развитие интеграционных процессов улучшает условия 
для внедрения на рынок новой продукции, развития совместной инфраструктуры, а 
также содействует формированию качественно нового уровня производства. Однако 
важнейшей предпосылкой развития интеграционных процессов в международной 
экономике является подготовка экономик интегрирующихся государств к их активному 
участию в глобальной конкурентной борьбе. Все это самым непосредственным образом 
сказывается на способностях страны реализовывать свой потенциал, вследствие чего 
конкурентоспособность национальной экономики, ее жизнеспособность, 
экономическая безопасность становятся производной взаимодействия политики 
государства и глобализационных процессов. 
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Сучасні умови господарювання характеризуються активізацією процесів 
інтернаціоналізації та глобалізації, що викликає додаткові ризики та загрози фінансовій 
безпеці держави. Кожна країна світу є учасником міжнародного фінансового ринку. 
Міжнародний фінансовий ринок – це ринок вільних, придатних для інвестування за 
межами свого утворення та походження грошових ресурсів, міграція яких знаходиться 
під дією попиту та пропозиції, існуючих в окремих країнах та регіонах, а також під 
контролем держав та міжнародних валютно-фінансових центрів [1]. 

Міжнародний фінансовий ринок є механізмом купівлі-продажу фінансових 
активів і належного задоволення попиту та пропозиції суб'єктів міжнародних 
економічних відносин на грошові кошти і капітал. Основним призначенням цього 
ринку є забезпечення перерозподілу між країнами тимчасово вільних фінансових 
ресурсів і отримання від цих операцій певного доходу, а також забезпечення 
міжнародної ліквідності. 

Вкладниками на міжнародному ринку є підприємства, що здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність, інституційні інвестори, приватні особи, державні 
фінансові установи. Всі вони при цьому ставлять різні цілі і мають різні можливості 
залежно від регулювання відповідних національних ринків.  

318 



Центральні банки та державні фінансові установи розміщують на міжнародному 
ринку свої валютні резерви. Підприємства використовують тимчасово вільні грошові 
кошти для отримання доходу. Позичальниками на міжнародному ринку виступають 
великі багатонаціональні корпорації, державні та приватні підприємства, центральні й 
комерційні банки, уряди та державні фінансові установи. При цьому більша частина 
всіх кредитно-депозитних операцій сконцентрована на міжбанківському ринку, тобто 
учасниками таких операцій є винятково банки, а більшу частину позичальників 
останніми роками становлять резиденти  промислово розвинених країн. Це стало 
наслідком неплатоспроможності країн  «третього світу», які становили значну частину 
позичальників на міжнародному ринку в 80-х рр.[2]. Банки промислово розвинених 
країн досить давно здійснюють діяльність на міжнародному ринку. Основними 
операціями міжнародних банків є оптові операції на міжбанківському ринку, операції з 
фінансування міжнародної торгівлі, фінансування окремих держав [3]. 

Отже розвитку міжнародного фінансового ринку може сприяти: 
− зростаючий взаємозв'язок між національним та іноземним секторами 

економіки як наслідок посилення значення зовнішньої торгівлі; 
− перегулювання грошових, капітальних потоків, валютних курсів та міграції 

трудових ресурсів;  
− посилення ролі та значення міжнародних фондових бірж та фінансових 

інститутів в результаті впровадження новацій в торгівлю фінансовими інструментами 
та удосконалення платіжних розрахунків; 

− розвиток електронних міжбанківських телекомунікацій, електронний переказ 
фінансових активів; 

− концентрація міжнародних фінансових ринків; 
− зростання міжнародного обміну і активізації потоків капіталу між країнами; 
− посилення інтенсивності міжбанківської конкуренції за ринки збуту 

позичкових капіталів та надання фінансових послуг. 
Головне призначення міжнародного фінансового ринку полягає в забезпеченні 

перерозподілу між країнами акумульованих вільних фінансових ресурсів для сталого 
економічного розвитку світового господарства й одержання від цих операцій певного 
доходу. Головною функцією міжнародного фінансового ринку є забезпечення 
міжнародної ліквідності, тобто можливості швидко залучати достатню кількість 
фінансових засобів у різних формах на вигідних умовах на наднаціональному рівні. 

Д.М. Михайлов виділяє «грошовий ринок», «ринок деривативів» і «ринок 
капіталів». Усі ці три ринки об’єднують певні частини «кредитного ринку» і «ринку 
цінних паперів», залежно від строків реалізації майнових прав і типу зобов’язання. 

В економічній літературі вказується на існування об’єднання ринку банківських 
кредитів і ринку боргових цінних паперів під назвою «кредитний ринок». Відомі 
українські фінансисти О.Д. Василик та С.Я. Боринець дійшли висновку, що зазначені 
ринки не можна поєднувати під однією назвою, їх треба розглядати окремо, бо вони 
суттєво різняться, хоча такі цінні папери, як облігації, векселі, ноти, депозитні 
сертифікати, і мають боргову природу. По-перше, при одержанні коштів на кредитній 
основі їх власник не змінюється. При купівлі боргових цінних паперів власник коштів 
змінюється. Існують облігації конвертовані в акції. По-друге, є певні відмінності й в 
одержанні доходу на вкладені кошти на ринку боргових цінних паперів і на ринку 
банківських кредитів. 

Національні ринки істотно впливають на міжнародний ринок цінних паперів; 
ступінь впливу залежить від обсягу та розвиненості кожного з національних ринків. 
Одним із найважливіших показників ринку є його капіталізація, яка відображає 
ринкову вартість усіх компаній, що беруть участь в операціях на фондовому ринку. 
Ринкова вартість компаній визначається як добуток курсової вартості їх акцій на 
кількість акцій, які перебувають в обігу. Найвищий показник капіталізації має ринок 
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акцій США, друге місце займає ринок Японії, а три найбільших ринки світу (США, 
Японії і Великої Британії) мають загальний показник капіталізації, що становить 
близько 77% світового ринку акцій. 

Таким чином, під впливом фінансової глобалізації кожна країна світу потребує 
постійного пошуку додаткових фінансових ресурсів та джерел їх надходження, саме 
динамічний розвиток міжнародного фінансового ринку є одним із вагомих факторів 
фінансової безпеки. 

Література: 1. Петрашко Л. П. Міжнародні фінанси : навч.-метод. посіб. для 
самост. вивч. дисц. / Л.П. Петрашко. – К.: КНЕУ, 2013. – 221 с. 2. Шелудько В.М. 
Фінансовий ринок: підручник / В.М. Шелудько. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 
535с. 3. Книга А.С. Європейська інтеграція [Текст] / А.С.Книга, В.Н. Пархаєв: 
навч. посібник / Алт.держ.техн.ун-т ім. І.І.Ползунова. – Барнаул : Вид-во АлтГТУ, 
2013. – 124 с. 
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Загально прийняте визначення національної безпеки полягає у можливості 
держави забезпечити стабільне існування та суверенітет країни, а також розвиток всіх 
продуктивних сил. На сьогодні саме національні трудові ресурси виступають головним 
джерелом доданої вартості в розвитку національної економіки. Трудові ресурси – це 
працездатна частина населення країни,  що володіє фізичним розвитком,  розумовими 
здібностями і знаннями, необхідними для заняття суспільно – корисною діяльністю. 
Демографічні показники є визначальним фактором кількісного складу трудових 
ресурсів. Нині демографічний стан в Україні є одним із найскладніших у Європі. 
Останні демографічні тенденції в Україні свідчать проте, що зростає чисельність 
народжених і скорочується чисельність померлих, хоча природний спад населення 
зберігається. Більш того, прийняті в останні роки демографічні програми мають 
«затухаючий ефект», і дуже ймовірне «поглиблення» депопуляції в разі послаблення 
уваги до демографічної політики. Країні потрібні кардинальні заходи для зміни 
соціально-економічного базису демографічних процесів і їх ментальних основ.  

Вжитих заходів у галузі соціально-демографічної політики недостатньо для 
повного вирішення демографічних питань. Потрібні подальші зусилля по оптимізації 
соціально-демографічної політики в Україні. 

Демографічне зростання України можливе тільки при реальному збільшенні 
соціальних інвестицій і підвищення ефективності витрачених коштів на соціально-
демографічну політику. Рішення демографічної проблеми в Україні вимагає об'єднання 
всіх реалізованих напрямків політики в спеціальну Національну програму 
демографічного розвитку з виділенням достатніх коштів і створенням спеціальних 
органів влади, відповідальних за її реалізацію. Національна програма демографічного 
розвитку України повинна включати три напрямки: «Стимулювання народжуваності, 
підтримка сім'ї, відповідального материнства і батьківства», «Поліпшення здоров'я і 
скорочення смертності населення» і «Оптимізація системи розселення, регулювання 
міграції та стимулювання зайнятості населення», а також заходи організаційного 
порядку.  

Демографічні процеси детерміновані такими негативними соціальними 
факторами: бідність і корупція, безробіття і низька оплата праці, відсутність соціальної 
захищеності і впевненості в «завтрашньому дні», руйнування сімейних цінностей і 
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недоступність медичних послуг, деградація моральних підвалин і поширення 
асоціальних форм поведінки.  

Необхідно переглянути підходи до соціальної підтримки вразливих груп 
населення. Основу політики поліпшення здоров'я і збільшення тривалості життя 
становить боротьба з бідністю. Саме поширення бідності, тобто збільшення 
чисельності груп з низькими доходами, є одним з найважливіших чинників зростання 
смертності населення в цілому, в тому числі від соціально обумовлених причин.  

У свою чергу, поганий стан здоров'я також може стати причиною бідності, 
оскільки воно пов'язане зі зниженням доходів домашнього господарства, здатності 
людей до навчання, з погіршенням їх працездатності і якості життя. Таким чином, 
бідність - це одна з найважливіших факторів поганого здоров'я. Життя в бідності 
статистично співвідноситься з більш низькою тривалістю життя, високою дитячою 
смертністю, незадовільним репродуктивним здоров'ям, більш високими показниками 
інфекційних хвороб, особливо туберкульозу та ВІЛ-інфекції, більш високими 
показниками споживання психоактивних речовин, більш високими показниками 
неінфекційних хвороб, депресій і самогубств, а також підвищеним впливом шкідливих 
для здоров'я чинників навколишнього середовища [1].  

Кардинальним фактором зміни динаміки демографічних процесів в Україні має 
стати зростання народжуваності, хоча поки його вплив на чисельність населення 
невеликий. Саме на цей напрям необхідно кинути всі зусилля суспільства і держави. 
Народжуваність є фундаментальним фактором відтворення, який не тільки поповнює 
населення, а й відтворює сім'ю і соціальні цінності суспільства.  

Необхідно розробити комплексну цільову програму з формування сімейних 
цінностей та підвищення престижу сімей з двома і більше дітьми. Програма повинна 
включати активну кампанію по формуванню в суспільстві сімейних цінностей, 
установок на створення повної, що складається в законному шлюбі, сім'ї з двома і 
більше дітьми.  

Навіть якщо вдасться підвищити народжуваність, але при цьому не скоротиться 
смертність, в Україні не припиниться і скорочення чисельності населення в цілому. У 
зв'язку з цим необхідним напрямом розвитку є скорочення смертності. Хоча смертність 
населення і є природним процесом, пов'язаним з віком і захворюваністю, але її причини 
і показники безпосередньо обумовлені соціально-економічними умовами життя людей. 
Очікувана тривалість життя в агрегованому вигляді характеризує, з одного боку, рівень 
смертності, а з іншого - дає можливість адекватного зіставлення рівня смертності між 
територіями з точки зору стану епідеміологічних процесів, рівня соціально-
економічного розвитку, якості життя. В силу цього очікувана тривалість життя 
розглядається в якості одного з базових індикаторів соціальноекономічного 
благополуччя населення [2]. 

Досвід багатьох розвинених країн, щодо поліпшення здоров'я і зниження 
смертності, дозволяє виділити три напрямки. По-перше, оздоровлення способу життя 
населення і, з урахуванням вітчизняних традицій, перш за все, скорочення рівня 
алкоголізації. По-друге, орієнтація охорони здоров'я на зниження прогнозованих втрат 
здоров'я. По-третє, поліпшення умов життя населення та боротьба з бідністю. Останній 
напрям фактично є тим фундаментом, без якого всі інші рішення виявляться 
малоефективними. Природно, що вони не вичерпують весь спектр можливих напрямків 
діяльності, але вони спрямовані на ключові, найбільш актуальні проблеми скорочення 
смертності в Україні.  

Найпростішим і швидким способом протидії скороченню чисельності населення 
в Україні є дуже велике (у рази) збільшення імміграції.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що для України скорочення населення загрожує 
насамперед геополітичними ризиками. Крім того, є економічні аспекти цієї проблеми – 
країну може очікувати дефіцит трудових ресурсів, скорочення працездатного 
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населення, інтенсивне старіння населення. Таким чином, саме від негайного вирішення 
демографічних проблем залежить національна безпека України. 

Література: 1. Іванісов О. В. Проблема демографічного старіння населення в 
Україні / О. В. Іванісов, О. Ф. Доровськой // Научно-технический сборник 
Коммунальное хозяйство городов. – Киев: “Техника”, 2010. – № 92. – С. 280 – 287. 2. 
Назарова Г. В. Демографія: навчальний посібник / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов та ін. – 
Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 220 с. 3. Дежкомстат України [Електронний ресурс. – 
Режим доступу] : http://ukrstat.gov.ua. 
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Оподаткування як елемент економічного устрою суспільства притаманне усім 
державним системам як ринкового, так і неринкового типу та є обов’язком усіх 
економічних суб’єктів. У сучасній Україні обов’язок сплати податків регламентовано у 
ст. 67 Конституції [1], що підкреслює значимість даної процедури. Невиконання цього 
обов’язку тягне за собою встановлену законом відповідальність. У ст. 109 Податкового 
кодексу України зазначено, що податковими правопорушеннями є протиправні діяння 
(дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, 
а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або 
неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи [2]. 

Однак, незважаючи на зазначені законодавчі приписи, за роки економічних 
реформ правопорушення у податковій сфері зросли до загрозливих масштабів, злочини 
у цій сфері набули високоінтелектуального характеру, а схеми приховування доходів у 
підприємництві стали поширеним явищем. У зв’язку із зазначеними обставинами 
державі для успішного проведення податкової політики необхідна чітко визначена 
система організаційних заходів, у тому числі у сфері забезпечення своєчасного 
попередження, виявлення та розкриття податкових злочинів з метою виконання 
принципу невідворотності покарання. 

Структура і режим функціонування органів і служб, які контролюють 
дотримання законодавства у сфері державних фінансів, уже не відповідають вимогам 
суспільства. Як зазначає Чернєй В. В., функції протидії злочинам у сфері державних 
фінансів невиправдано розпорошені за різними відомствами і нерідко дублюються [3, с. 
7]. Сучасна система державного фінансового контролю не забезпечує належного рівня 
фінансово-бюджетної дисципліни як загалом у державі, так і на регіональному і 
місцевому рівнях.  

До чинної системи органів протидії загрозам фінансовій безпеці держави 
входять Національна поліція України, Служба безпеки України, податкова міліція, 
Прокуратура, Національне антикорупційне бюро України, Державна служба 
фінансового моніторингу України, Державна аудиторська служба України, Рахункова 
палата. Служба фінансових розслідувань – це єдиний ефективний правоохоронний 
орган, що займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим 
розслідуванням злочинів, що спрямовані проти інтересів держави у сфері фінансів та 
суміжних сферах, а також буде займатись аналітичною роботою, виявляти системні 
чинники що сприяють розвитку економічної злочинності та вчиненню таких злочинів і 
надавати на основі такого аналізу пропозиції Міністерству щодо формування державної 
політики з метою забезпечення ефективної превенції економічних злочинів. 
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Варто відзначити, що переважна більшість контрольно-перевірочних процедур 
має фіскальний характер і практично здійснюється у вигляді перевірок і ревізій. Ці 
методи не дають змоги запобігти існуванню негативних явищ чи усунути причини їх 
виникнення, а лише констатують фінансові порушення. Для виправлення цієї ситуації 
необхідно насамперед напрацювати єдину державну стратегію боротьби зі злочинами у 
сфері державних фінансів, ресурсно та кадрово вдосконалити організацію протидії 
негативним явищам в економіці країни, перемістити вектор кримінально-правової 
політики на відшкодування завданих державі та суспільству матеріальних збитків із 
перекриттям схем відмивання доходів злочинного походження та каналів вивозу 
капіталів із країни. 

Дієвість механізму виявлення й розслідування економічних злочинів певною 
мірою залежить від дослідження фінансової інформації, що характеризує злочинну 
діяльність, саме створення служби фінансових розслідувань сприятиме виявленню та 
ефективній превенції економічних злочинів. 

Література: 1. Конституція України : закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-
ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?test= 
XX7MfyrCSgkyOvtIZiemj.mbHI4d2s80msh8Ie6. 2. Податковий кодекс України : закон 
України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 3. Чернєй В. В. Правове та організаційне 
забезпечення протидії злочинам у сфері державних фінансів // В. В. Чернєй // Науковий 
вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 3–14.  
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У сучасних умовах посткризового стану економіки та нестачі фінансових 

ресурсів важливою економічною проблемою України  є стан фінансової безпеки 
держави. Під фінансовою безпекою розуміють такий динамічний стан фінансових 
відносин, за якого б створювались сприятливі умови та необхідні ресурси для 
розширеного відтворення, економічного росту та підвищення життєвого рівня 
населення, удосконалення національної фінансової системи для успішної протидії 
внутрішнім і зовнішнім факторам дестабілізації фінансового стану в державі. 

Економічна безпека – фундаментальна основа економічно ефективної держави, 
яка відстоює свої національні інтереси та долає різноманітні загрози в умовах 
посилення міжнародної конкуренції. Найважливіший елемент економічної безпеки 
країни в сучасних умовах – фінансова безпека.  

Важливим правовим актом, який визначає політику України у галузі 
забезпечення економічної безпеки держави є «Концепція національної безпеки 
України» [1]. Пріоритетне місце у національній безпеці належить економічній безпеці. 
У Концепції національної безпеки України розкриті положення економічної безпеки і 
визначені основні загрози національної безпеки України, здійснено дослідження 
певних аспектів економічної безпеки .  

Одне з найбільш вдалих тлумачень належить вітчизняному вченому О.І. 
Барановському, який вважає що зміст фінансової безпеки полягає у: ступені 
захищеності фінансових інтересів; рівні забезпеченості суб'єктів усіх рівнів управління 
фінансовими ресурсами; стані складових фінансового ринку; якості фінансових 
інструментів і послуг; стані фінансових потоків в економіці, що дозволяє вважати її 
одним з найважливіших системоутворюючих елементів економічної безпеки держави [2] . 
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Сучасна динаміка суспільних процесів в Україні й світі зумовлює необхідність 
формування адекватної, ефективної та економічно виправданої системи захисту 
національних інтересів та забезпечення національної (в тому числі економічної і 
фінансової) безпеки. Стратегічною метою політики національної безпеки України є 
забезпечення державного суверенітету та територіальної цілісності, національної 
єдності на основі демократичного поступу суспільства і держави, дотримання прав і 
свобод людини й громадянина, створення умов для динамічного зростання економіки, 
забезпечення європейських соціальних стандартів і добробуту населення. Заходи 
економічної політики держави слід спрямовувати також на зміцнення фінансового 
стану суб'єктів господарювання, забезпечення зростання їх рентабельності та 
капіталізації. Таким чином, негайне вирішення проблема фінансової безпеки країни 
сприятиме стабілізації та розвитку національної економіки України. 

Література: 1.Концепція (основи державної політики) національної безпеки 
України, схвалена ВР України 16 січня 1997 року // Національна безпека України. – 
1994-1996 рр.: Наук. доповідь НІСД / За ред.: О.Ф.Бєлов та ін. – К.: НІСД, 1997. – С. 
184-195. 2.Барановський ОI. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та 
механізми забезпечення): Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.04.01 / HAH України; 
Інститут економічного прогнозування. – К., – 2010. – 36 с. 
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На сьогоднішньому етапі одне з найважливіших місць у стимулюванні 
відтворювальних процесів в економіці є кредитування підприємницьких структур 
незалежно від їх форми власності та сфери господарювання. Незважаючи на те, що 
кризові явища в економічній системі практично підірвали фінансову стійкість 
більшості вітчизняних бізнес структур, внаслідок чого різко скоротилась кількість 
надійних фірм-позичальників (на фоні падіння прибутковості банківських операцій), 
кредитні операції залишаються головним видом активних операцій комерційних банків, 
в який вкладається переважна більшість залучених банками ресурсів. 

Останнім часом проблеми банківського кредитування дедалі більше впливають 
на розвиток економіки. Безвідповідальність клієнтів банку спричиняє зростання рівня 
простроченої позичкової заборгованості. Велика кількість банків потерпають від 
недосконалої оцінки ризиків і вимушені завищувати відсоткові ставки за кредитами, від 
чого, своєю чергою, потерпають позичальники [2-3]. 

Банківське кредитування зазнає постійних змін, що зумовлено однією з 
важливих проблем українських банків, а саме зменшенням кредитних ресурсів і 
недосконалим законодавством. Ринок кредитування поповнюється здебільшого за 
рахунок закордонних виливань. Згідно зі ст. 24 Закону України «Про банки і банківську 
діяльність», іноземний банк має право на відкриття філії в Україні, тому деякі 
вітчизняні банки змушені звузити обсяги кредитування найбільших і найліквідніших 
підприємств через нездатність конкурувати на ринку з філіями іноземних банків [1]. 
Тому дана тема є дуже актуальною, особливо тепер, коли банки починають набувати 
стабільності.  

Проблемам розвитку банківського кредитування присвячено праці вітчизняних і 
зарубіжних авторів, зокрема: Е. Долана, О. Заруби,  С. Ілляшенка, О. Кириченка, І. 
Лютого, Ю. Масленченкова, М. Пуховкіної, П. Роуза, К. Садвокасова та інших. Проте 
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на сучасному етапі розвитку банківської системи України вони залишаються 
актуальними і потребують нових розробок. 

Сучасна система кредитування – це модель, за якої функціонують нові методи та 
форми кредитування. Нині принципово змінився підхід банків до організації кредитних 
відносин; відбувся перехід від об'єктного кредитування до кредитування суб'єкта, тобто 
кредитування юридичної або фізичної особи; до уніфікації методів кредитування 
клієнтів незалежно від їхнього галузевого підпорядкування та форм власності. Зараз 
кредити беруть участь у процесі приватизації державних організацій та управлінні 
державним боргом. Склалась система багатоваріантного кредитування, коли 
позичальники і банки, користуючись своїм правом, обирають найбільш прийнятну для 
них форму: як кредити, що постійно перебувають в обороті позичальника, так і разові, 
що покривають тимчасовий розрив у платіжному обороті. 

Оскільки до кризи більшість кредитів видавались у іноземній валюті, то через 
девальвацію гривні знизилась платоспроможність позичальників повертати кошти. У 
такій ситуації посилились тенденції до зміни структури власності й активного 
втручання Національного банку України у фінансову політику. Причиною виникнення 
кризи в Україні є залучення банками зовнішніх запозичень з метою кредитування в 
Україні. Причому важливим є те, що переважно здійснювалося споживче кредитування 
населення. Тобто гроші сплачували не на реальний розвиток економіки, а на 
споживання матеріальних благ. 

Головною проблемою стало те, що гроші надавалися споживачам на тривалий 
термін, але через світову фінансову кризу іноземні банки спочатку зробили 
жорсткішими умови залучення кредитів в Україну, а незабаром взагалі перестали 
надавати кредити українським банкам.  

Висновки: Для стабілізації економічної ситуації важливим є підвищення 
інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва та максимальне залучення 
адекватних джерел фінансування інвестицій і, насамперед, довгострокових банківських 
кредитів. Капітал має змінити свою спрямованість із сфери обігу в сферу виробництва. 
Для України  особливо важливо як у соціальному, так і в економічному плані 
кредитування підприємницьких структур, оскільки створюватимуться нові робочі 
місця, підвищуватиметься рівень добробуту населення, зростатимуть доходи фізичних 
осіб, а відтак зростатимуть і заощадження в українських банках та банках з іноземним 
капіталом. Це сприятиме також збереженню та раціональному використанню 
природних ресурсів країни за умови приведення законодавства у відповідність з 
вимогами сучасного рівня розвитку банківської системи і підприємництва. 

Література: 1 Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 
2121-III (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верхов. Ради України. – 2001. – N 5-6. 
2.Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні : 
затверджена постановою НБУ від 18.06.2003 р. № 264 (у редакції Постанови НБУ від 
11.04.2005 № 125). 3. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» : 
затверджено постановою НБУ від  15.03.2004  р. №  104. 
 

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-
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Процеси глобалізації є невід`ємною частиною сучасних економічних 
перетворень не тільки світового, а й українського суспільства.  
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В цих умовах забезпечення економічної безпеки будь-якої соціально-
економічної системи та держави в цілому має свої особливості. 

Одним з визначень соціально-економічної системи є представлення її як 
взаємопов'язану цілісність об'єктів, що мають економічне і соціальне призначення на 
конкретній території з урахуванням природно-ресурсної складової, для виробництва 
матеріальних благ і надання послуг. 

Будь яку галузь народного господарства або підприємство можна розглядати, як 
соціально-економічну систему. 

Цілком вочевидь, що в сучасних умовах глобалізації окрім позитивного впливу 
на соціально-економічні системи виникають негативні, що створюють певні ризики, які 
пов’язані з світовими тенденціями, а саме: нестабільністю світової фінансової системи; 
розширенням світових ринків для певних видів продукції, товарів та послуг; 
поширенням кризових явищ; експансія передових країн світу; дефіцитом ресурсів для 
розширеного розвитку [1]. 

Основні загрози економічній безпеці для України містяться у напрямках  
макроекономічної, фінансової, зовнішньоекономічної, інвестиційної, енергетичної, 
соціальної, науково-технологічної безпеки. Крім того треба зазначити такі негативні 
явища, як залежність України від зовнішньоекономічної кон’юнктури, недостатній 
розвиток внутрішнього ринку та постійне погіршення стану зовнішньоторговельного 
балансу; енергетична залежність від імпорту нафти і газу; Серед соціальних аспектів 
привертає увагу: нерівність та висока диференціація доходів населення, погіршення 
стану фізичного здоров’я людей, депопуляція, низька якість вітчизняної аграрної 
продукції як наслідок неналежних умов зберігання,  цінова недоступність певних 
продовольчих товарів для окремих верств населення [1]. 

Одним з позитивних факторів, що впливають на інвестиційну привабливість, 
забезпечуючи в свою чергу відповідний напрямок економічної безпеки є розвиток 
транспортної системи, яку можна вважати суттєвою частиною соціально-економічної 
системи. 

Враховуючи геополітичне положення України транспортна галузь, а саме 
залізничний транспорт призваний зіграти значну роль в становленні України 
розвинутої потужної держави як у економічний безпеці окремих соціально-
економічних систем так і у загальній державній. 

Застосування швидкісного руху на залізницях України є запорукою росту 
інвестиційної привабливості окремих територій та держави в цілому. В умовах , що 
відбуваються в країні, а особливо в умовах децентралізації, роль розвитку швидкісного 
руху здатне забезпечити зацікавленість як внутрішніх так і зовнішніх інвесторів, значно 
вирішити питання по сприянню позитивного  розвитку процесів глобалізації та знизити 
ризики, що пов’язані з ними [2]. 

Література: 1.Левчук О.В.Економічна безпека України в контексті 
глобалізаційних викликів/О.В.Левчук  // економіка і суспільство.-2017.-№8. – С. 59-64  
2. Бормотова М.В., Бронза С.Д., Машошина Т.В., Тройникова О.М. Застосування 
кваліметрічного підходу до оцінки рівня інвестиційної привабливості залізничної галузі 
України  // матеріали Міжнародна науково-технічної конференції «Технології та 
інфраструктура транспорту» ч.2 Харків 2018. - УкрДУЗТ.- С. 224-226. 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
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В умовах нестабільності і суперечності процесів реформації одним з 

найважливіших завдань науки і практики стає розробка і реалізація системи 
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економічної безпеки підприємства. Підприємства вимушені адаптуватися до умов 
політичної і соціально-економічної нестабільності і вести пошук адекватних рішень 
складних проблем і загроз своєму функціонуванню. 

Економічна безпека – це стан національної економіки, за якого зберігається 
економічна стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і задовольняються потреби 
особи, суспільства, держави [1]. 

Досить поширеним підходом до визначення сутності економічної безпеки 
підприємства є розгляд її як певного стану корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, 
персоналу, інформації, технології, техніки та устаткування) і підприємницьких 
можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для 
стабільного функціонування, динамічного науково-технічного й соціального розвитку, 
запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам) [2]. 

Економічна безпека підприємства характеризується сукупністю якісних і 
кількісних показників, найважливішим серед яких є рівень економічної безпеки. 

Рівень економічної безпеки підприємства – це оцінка стану використання 
корпоративних ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки підприємства. 

З метою досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки підприємство 
повинно проводити роботу по забезпеченню максимальної безпеки основних 
функціональних складових своєї роботи. 

Функціональні складові економічної безпеки підприємства – це сукупність 
основних напрямів його економічної безпеки, що істотно відрізняються один від 
одного за своїм змістом. 

Нижче наведені функціональні складові економічної безпеки підприємства: 
а) фінансова складова;. 
б) інтелектуальна і кадрова складова; 
в) техніко-технологічна складова; 
г) політико-правова складова; 
д) екологічна складова; 
є) інформаційна складова; 
е) силова складова [3]. 
Серед функціональних складових економічної безпеки фінансова складова 

вважається основною та вирішальною, бо фінанси – це рушійна сила будь-якої 
економічної системи в ринкових умовах господарювання.  

Інтелектуальна та кадрова складові представляють собою збереження і розвиток 
інтелектуального потенціалу підприємства. 

Сутність техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства 
полягає в тому, наскільки рівень технологій, що використовуються на цьому 
підприємстві, відповідає кращим світовим аналогам.  

Політико-правова складова передбачає всебічне юридичне забезпечення 
діяльності підприємства, дієву правову роботу з контрагентами та владою, тощо. 

Процес вивчення впливу політико-правової складової економічної безпеки 
здійснюється за типовою схемою, яка охоплює такі елементи організаційно-
економічного напряму [3]:  

- аналіз загроз негативних дій; оцінка поточного рівня забезпечення;  
- планування комплексу заходів, спрямованих на підвищення цього рівня;  
- здійснення ресурсного планування;  
- планування роботи відповідних функціональних підрозділів підприємства;  
- оперативна реалізація запропонованого комплексу заходів з організації 

належного рівня безпеки. 
Екологічна складова являє собою мінімізацію втрат віз забруднення 

навколишнього світу. 
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Процес створення і захисту інформаційної складової економічної безпеки 
характеризують належні служби підприємства, які в сукупності виконують певні 
функції. До таких відносяться [4]:  

- збір усіх видів інформації, що має відношення до діяльності того або іншого 
підприємства;  

- аналіз отримуваної інформації з обов'язковим дотриманням загальних 
принципів і методів організації робіт;  

- прогнозування тенденції розвитку науково-технічних, економічних і 
політичних процесів;  

- оцінка рівня економічної безпеки по усіх складових і в цілому, розробка 
рекомендацій для підвищення цього рівня на конкретному суб'єктові господарювання;   

- інші види діяльності по розробці інформаційної складової економічної безпеки. 
Сукупність негативних дій з силової складової економічної безпеки 

дослідниками формулюються так: фізичні і моральні дії особистого напряму; негативні 
дії, спрямовані на а нанесення збитку майну, включаючи загрози скорочення активів 
підприємства і втрати їм фінансовій незалежності; негативний вплив на інформаційне 
середовище суб’єктами господарювання [4]. 

Можна зробити висновок, що забезпечення економічної безпеки підприємства – 
це процес реалізації функціональних складових економічної безпеки з метою 
запобігання можливих збитків і досягнення максимального рівня економічної безпеки 
сьогодні та в майбутньому. 

Література: 1. Варналій З.С. Економічна безпека :навч. посіб. / за ред. З.С. 
Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с. 2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. 
ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.. 
Олейников Е.А. Основы экономической безопасности / Е.А. Олейников. – М„ 1997. – 
233 с. 4. Кривов'язюк І. B. Економічна діагностика [текст]: навч. посіб. / І. В. 
Кривов’язюк. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 456 с. 
 

ПРОПОЗИЦІІ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Канд.екон.наук, доц. Фурса В.А. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

 
 Фiнaнcoвo-eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa являєтьcя пeвним cтaнoм pecуpciв 

пiдпpиємcтвa, який зaбeзпeчує зaхищeнicть йoгo eкoнoмiчних iнтepeciв вiд внутpiшнiх i 
зoвнiшнiх зaгpoз,знижeння pизикiв йoгo функцioнувaння тa cтвopює нeoбхiднi умoви 
для зaбeзпeчeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi тa cтaбiльнocтi, a тaкoж eфeктивнoгo poзвитку в 
пoтoчнoму тa дoвгocтpoкoвoму пepioдaх зa дoпoмoгoю викopиcтaння фiнaнcoвoгo 
пoтeнцiaлу. 

Пpoцec зaбeзпeчeння тa змiцнeння фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa 
мoжe бути визнaчeний як cукупнicть вiдпoвiдних зaхoдiв для дocягнeння мaкcимaльнo 
виcoкoгo piвня фiнaнcoвoї cтiйкocтi,  плaтocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa i лiквiднocтi 
oбopoтних кoштiв, eфeктивнoї cтpуктуpи кaпiтaлу пiдпpиємcтвa, пiдвищeння якocтi 
cтpaтeгiчнoгo i oпepaтивнoгo плaнувaння фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi 
пiдпpиємcтвa у вciх нaпpямaх упpaвлiння пoтeнцiaлoм пiдпpиємcтвa, йoгo ocнoвними 
тa oбopoтними aктивaми. Зa дoпoмoгo чoгo втiлюютьcя в життя цiлi фiнaнcoвoї 
cтpaтeгiї пiдпpиємcтвa щoдo мaкcимiзaцiї пpибутку i пiдвищeння piвня peнтaбeльнocтi 
пiдпpиємcтвa. 

Пiд впливoм бaгaтьoх зaгpoз тa pизикiв cпocтepiгaєтьcя знижeння фiнaнcoвo-
eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa, для нeoбхiднo aктивiзувaти  дiяльнicть iз змiцнeння 
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бeзпeки, щo пoтpeбує нa ocнoвi збiльшeння oбcягiв фiнaнcувaння пeвних зaхoдiв aбo нa 
peaлiзaцiю oкpeмих opгaнiзaцiйних дiй.  

Пepeд тим, як втiлювaти в життя пeвну cукупнicть зaхoдiв щoдo змiцнeння 
фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки нa пiдпpиємcтвi cпeцiaльним упoвнoвaжeним вiддiлoм 
вiдбувaєтьcя aнaлiз вжe icнуючoгo cтaну бeзпeки. Вжe нa ocнoвi ньoгo cклaдaєтьcя 
oцiнкa cтaну фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки тa пpиймaютьcя piшeння щoдo peaлiзaцiї 
вiдпoвiдних зaхoдiв.  

У випaдку, якщo cтaн бeзпeки низький, aлe пiдпpиємcтвo мaє змoгу видiлити 
знaчнi фiнaнcoвi pecуpcи нa пiдвищeння фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки, пiдпpиємcтву 
нeoбхiднo здiйcнити кoмплeкc зaхoдiв iнcтитуцiйнoгo тa opгaнiзaцiйнoгo хapaктepу, зa 
якими нa пiдпpиємcтвi cтвopюютьcя вiдпoвiднi внутpiшнi нopмaтиви, зa якими 
peглaмeнтуєтьcя дiяльнicть зaхoдiв бeзпeки пiдпpиємcтвa тa cтвopeння вiдпoвiднoгo 
пiдpoздiлу для peaлiзaцiї зaхoдiв тa кoнтpoлю зa ними. Кpiм тoгo, нeoбхiднo пocтiйнo 
нaглядaти зa внутpiшнiм тa зoвнiшнiм cepeдoвищeм функцioнувaння пiдпpиємcтвa, 
aнaлiзувaти мoжливу зaгpoзи тa pизики з мeтoю їх нeдoпущeння.  

Кoли нa пiдпpиємcтвi icнує бpaк вiльних фiнaнcoвих pecуpciв, тo дoцiльнo будe 
викopиcтaти мeтoд дeлeгувaння пoвнoвaжeнь. Тoбтo пpoблeми змiцнeння тa 
зaбeзпeчeння фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки poзпoдiлити мiж пeвними вiддiлaми.  

Дiяльнicть opгaнiв пo зaбeзпeчeнню фiнaнcoвoї бeзпeки пiдпpиємcтвa включaє: 
- зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa; 
- пocтiйний кoнтpoль тa упpaвлiння cиcтeмoю фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa; 
- cтвopeння i peaлiзaцiя eфeктивних фopм вдocкoнaлeння i poзвитку cиcтeми 

фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa;  
- кoмплeкcнe тa eфeктивнe викopиcтaння нaявних зacoбiв зaхиcту уciх eлeмeнтiв 

гocпoдapcькoї дiяльнocтi;  
- пocтiйнe пpoгнoзувaння мoжливих зaгpoз тa pизикiв.  
Якщo cтaн фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки тa фiнaнcoвi pecуpcи cуб’єктa 

гocпoдapювaння cepeднi, тo нeoбхiднo здiйcнювaти кoнтpoль cтaну бeзпeки зa 
функцioнaльними cклaдoвими тa миттєвo лiквiдoвувaти вci зaгpoзи, якi вжe виникли 
aбo пoпepeджaти мoжливicть їх пoяви.  

У  cитуaцiї, кoли пiдпpиємcтвo нeмaє дocтaтнiх фiнaнcoвих pecуpciв нa пoлiтику 
бeзпeки тa дiє  в умoвaх cepeдньoгo piвня pизику, вoнo мoжe oбpaти cтpaтeгiю  
«чacткoвoгo вpaхувaння», якa пepeдбaчaє здiйcнeння зaхoдiв для зaпoбiгaння oкpeмих, 
лишe нaйбiльш icтoтних pизикiв, cвiдoмo пpиймaючи нa ceбe pизик нacтaння мeнш 
знaчних зaгpoз. Дiяльнicть пiдпpиємcтвa звoдитьcя дo чacткoвoгo вpaхувaння витpaт, 
пoв’язaних iз peaлiзaцiєю зaгpoз.  

Пpи зaдoвiльнoму cтaнi  фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa з 
нaявнicтю вeликих вiльних фiнaнcoвих pecуpciв для її змiцнeння мoжнa видiлити пeвну 
кiлькicть фiнaнciв,  якi пoтpiбнi для мoнiтopингу тa кoнтpoлю зa cтaнoм бeзпeки тa 
нeйтpaлiзaцiї мoжливих її зaгpoз тa здiйcнeння зaхoдiв упpaвлiння бeзпeкoю пpи 
нaймeнш ймoвipнoму нacтaннi зaгpoз.  

Тaкoж, для фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки пoзитивним мoмeнтoм є cтвopeння 
cтpaтeгiчнoгo плaнувaння.  

Література: 1. Винничeнкo Н. В. Oцiнкa  cтaну фiнaнcoвoї бeзпeки  в Укpaїнi /  
Н.В. Винничeнкo, O. М. Ecмaнoв // Eкoнoмiчний чacoпиc-XXI. − 2014.− № 3-4(2) – C. 
47-51. 2.Ocнoви бухгaлтepcькoгo oблiку: нaвч. пociбник/ кepiвник aвтopcькoгo 
кoлeктиву З.Б. Живкo; Львiв 2015- 384c. 3. Cудoвa бухгaлтepiя: нaвч. пociб. / З.Б. 
Живкo, В.A. Фуpca, Л.A. Бeляєвa, Л.Л. Ocипчук, O.В. Фepiтoвcький, O. Й. Хoмин.. зa 
peд. З.Б. Живкo. Львiв 2016 – 468 c.4. Eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa : eл. нaвч. 
пociб. / М. I. Нeбaвa, Ю.В. Мipoнoвa. Вiнниця: ВНТУ, 2017-73c. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Канд.экон.наук, доцен. Фурса В.А., слушатель магистратуры Самедова Сабина 

Харьковский национальный университет внутренних дел 

 
Экономическая безопасность считается основой, материальной базой 

национальной безопасности. И гарантирует обеспечение независимости государства, 
устанавливает возможности выполнения независимой экономической политики и 
формирует способности с целью поступательного, устойчивого социально-
экономического формирования страны в условиях глобализации всемирного хозяйства 
и геополитических рисков. Таким образом, в обстоятельствах интеграции в единое 
мировое экономическое пространство вопрос экономической безопасности обретает 
главную роль для всей экономической политики нашей страны. 

Как следует из ежегодного доклада Европейскому парламенту Высокого 
Представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности от 
13 октября 2017 г., ЕС неоднократно подтверждал свою приверженность глобальной 
цели создания сильной и эффективной ООН как центрального элемента 
международной системы, а также безоговорочной поддержке многосторонности, 
признавая тем самым, что «глобальные вызовы требуют глобальных решений». Что 
касается приоритетов деятельности Европейского союза в ООН, то они фокусируются 
на следующих принципиальных направлениях:  

− укрепление мира и безопасности;  
− продвижение международного развития на основе Целей Тысячелетия для 

развития; 
− содействие правам человека, демократии и верховенству закона; 
− повышение эффективности ООН и поддержка необходимых реформ в таких 

ключевых областях, как управление и менеджмент, операции по поддержанию мира и 
тыловая поддержка, финансовая стабильность ООН. 

Безопасность является наиболее емким и общесистемным, масштабно 
отражающим задачи обеспечения устойчивого развития страны в виде единого 
суверенного государства в соответствии с установленными приоритетами и 
национальными целями во все более глобализуемой финансово-экономической 
системе, в рамках которых не только наблюдаются существенные противоречия, но и 
формируются угрозы стабильного развития и целостности страны, государственных 
объединений, вызванные все возрастающей открытостью национальных систем. Одним 
из основных элементов национальной безопасности является финансово- 
экономическая безопасность. Практически нет ни одного аспекта национальной 
безопасности страны, которые бы не зависели от уровня ее финансовой и 
экономической безопасности. 

До сих пор большинство политиков пытаются бороться с дисбалансами в 
экономике, существующими мерами и, исходя из логики неоклассической школы, как 
правило, на локальном (страновом) или региональном уровне, для достижения, как они 
считают, основный цели - равновесного состояния экономики, необходимого для 
обеспечения глобального экономического 24 подъема, роста торговых потоков и 
занятости, затрачивая массу усилий и средств, но развитие экономики на протяжении 
последних 20 лет наглядно демонстрирует, что диспропорции рынков, глубина 
всплесков и провалов, а также их частота только увеличиваются. 

В основу анализа экономической безопасности в условиях глобализации 
положено изучение содержания предотвращения рисков и угроз на быстро растущих 
сегментах мировых рынков: рынках капитала, товаров, услуг, продуктов 
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интеллектуальной собственности. Превращение меж- дународной торговли в одного из 
лидеров экономической глобализации и его противоречивый характер с позиций 
экономической безопасности обусловили необходимость формирования механизма 
государственного и межгосударственного регулирования международных торговых 
отношений. Современная многосторонняя торговая система, базирующаяся на нормах, 
правилах и регламентах ВТО, — первая комплексная попытка со стороны правительств 
более чем 150 государств создать для инвесторов, производителей и потребителей не 
только торгово-политическую, но и глобальную среду хозяйственной деятельности, 
которая поощряла бы инвестиции, вывоз капитала, интеллектуальное развитие. Однако 
в рамках ВТО государства далеко не в равной мере могут воспользоваться 
имеющимися инструментами регулирования для надежного отстаивания своих 
экономических и внешнеторговых интересов. 

Литература: 1.Матвеева Е. С. Понятие экономической безопасности государства 
и ее место в системе национальной безопасности // Молодой ученый. — 2017. — №3. 
— С. 367-369. — URL https://moluch.ru/archive/137/38388/ (дата обращения: 07.05.2019). 
2.Серия «Старый Свет – новые времена» Европейский Союз в поиске глобальной роли: 
политика, экономика, безопасность Под общей редакцией Ал.А. Громыко, М.Г. Носова, 
ЕС и ООН C 565. 3.Ворожихин В. В., ведущий научный сотрудник Института проблем 
стратегического планирования и экономической безопасности Финансового 
университета (http://www.library.fa.ru/files/Voroghihin.pdf). 

 
УКРАЇНА У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ  

 
Канд. екон. наук, доц.Чайка І.П., маг. Фурман О.В. 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
 
Сьогодні українці мають можливість здобувати освіту за межами держави у 

таких високорозвинених країнах, як Німеччина, Франція, Великобританія, США, а 
також країнах колишнього соціалістичного блоку –  Польщі, Чехії, країнах Балтії та ін. 
Тобто національні ВНЗ конкурують не тільки між собою, а й із закордонними 
навчальними закладами. Тому важливо розуміти, наскільки національна система вищої 
освіти є конкурентоспроможною на глобальному ринку освітніх послуг. Скласти 
уявлення про це можна на основі  міжнародних рейтингів. 

Ефективність системи вищої освіти в країні загалом відбиває щорічний 
міжнародний рейтинг QS Higher Education System Strength Rankings. Під час складання 
рейтингу порівнюються освітні здобутки країн за чотирма показниками: Ефективність 
освітньої системи (System strength), Доступність якісної освіти (Access), Кращий ЗВО 
країни (Flagship institution), Економічні умови (Economic context).  Для визначення 
позиції країни в рейтингу ці чотири показники враховуються однаково.  

Згідно  QS Higher Education System Strength Rankings Україна у 2016 році  
отримала 45 місце рейтингу, у 2018 — 44. Порівняємо досягнення національної 
системи вищої освіти з лідерами рейтингу та системами освіти країн, що посіли місця 
поряд з нашою (табл.1).  

Наведені у табл.1 дані свідчать про таке: 
1. Україна протягом 2016 — 2018 рр. в цілому покращила свої освітні здобутки. 
2. Розрив між першим місцем рейтингу і українським у 2018 році склав 76,3 

бали, маємо відставання від лідерів більше, ніж в чотири рази.  
3. Найбільше балів у структуру показників, які оцінювались, принесли Україні 

економічні умови, найменше - ефективність роботи провідного ЗВО країни в рамках 
глобального рейтингу. Тобто, найбільше впливає на загальний рейтинг української 
освіти її відносно невелика вартість, а не наукові здобутки. Слід також зазначити, що за 
економічним показником Україна значно перевищує як Польщу (на 41,3 бали у 2018р.), 
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так і Естонію (на 48,1 бали у 2018 р.). За показником “Кращий ЗВО країни” Україна, як 
і Польща, погіршила свої позиції у досліджуваному періоді (на 3,7 бали та 22,8 бали 
відповідно), у той час як Естонія, навпаки, його покращила (на 12,5 бали). 

4. Як позитивне слід відзначити суттєве покращення у 2018 р. показника
“Доступність якісної освіти”, який зріс майже в три ризи (з 5,0 до 14,4 балів), що 
свідчить про поступову демократизацію вступу до провідних ЗВО України. 

Таблиця 1 – Рейтинги освітніх систем QS Higher Education System Strength 
Rankings [1] 

Країна Показник, роки 

Місце у 
рейтингу 

Ефективність 
освітньої 
системи 

Доступ-
ність 

якісної 
освіти 

Кращий 
ЗВО 

країни 

Еконо-
мічні 
умови 

Загальна 
оцінка 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

США 1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сполучене 
Королівство 

2 2 98,6 98,7 96,7 97,6 99,8 99,5 99,9 98,3 98,5 98,6 

Німеччина 3 4 93,9 94,3 97,9 97,1 92,2 91,1 99,0 91,0 93,9 93,4 

Польща 43 46 11,2 14,1 25,2 38,5 29,8 7,0 13,9 14,6 20,0 18,6 

Україна 45 44 10,0 16,1 5,0 14,4 12,2 8,5 39,3 55,9 16,6 23,7 

Естонія 49 47 5,0 8,5 15,0 24,5 16,9 29,4 5,3 7,8 10,5 17,5 

Досягнення України щодо якості освітніх послуг порівняно з іншими країнами 
ілюструє рейтинг національних систем вищої освіти — глобальне дослідження U21 
Ranking of National Higher Education Systems. Дослідження проводиться щорічно, 
починаючи з 2012 р. Головною метою проекту є з'ясувати, які країни надають кращу 
вищу освіту. Рейтинг оцінює системи вищої освіти країн в цілому, а не окремих 
освітніх закладів. 

Рейтинг розраховується на основі 25 основних показників, які об'єднані у чотири 
групи. Згідно нього Україна у 2017 р. посіла 36 місце, набравши 47,7 балів із 100 
можливих (у 2016 р. – 42). Це стало найбільшим зростанням серед 50 країн, що 
досліджувались. При цьому дослідники відмічають, що покращення відбулося у тому 
числі завдяки покращенню доступу до більш достовірних даних про державні витрати 
на освіту в країні, які раніше було важко врахувати. Так, було відзначено, що державні 
витрати на вищу освіту у % до ВВП найвищі в Саудівській Аравії (2,4  %), Фінляндії і 
Україні (по 1,8 %) [2]. У підсумку Україна посіла 18 місце (66,9 балів із 100) з 50 за 
показником “Ресурси”, піднявшись на вісім позицій у порівнянні з попереднім роком.  

За показником “Середовище” Україна на 37 місці (72,8 балів із 100) за рахунок 
високої частки осіб жіночої статі, що навчаються та викладають у ЗВО та покращенню 
інших складових, за якими він обчислюється. За показником “Зв'язок” Україна на 38 
місці (36,0 балів із 100), а за показником “Віддача” - лише на  45 з результатом у 23,5 
бали зі 100. 

Згідно звіту  U21 Ranking of National Higher Education Systems 2018 року Україна 
посіла 36 місце у загальному рейтингу (47,4 бали), 25 — за показником “Ресурси” (59,1 
бали), 37 — за показником “Середовище” (71,4 балів), 37 за показником “Зв'язок” (38,7 
балів) і 44 — за показником “Віддача” (26,5 балів) [3]. Тобто, не зважаючи на досить 
суттєве погіршення відносних показників фінансування, національна система вищої 
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освіти у 2018 році  утримала свої позиції у рейтингу за рахунок зростання балів  за 
показниками “Зв'язок” і “Віддача”, що свідчить про інтернаціоналізацію вищої освіти 
України у полікультурний світовий простір. Саме  завдяки інтернаціоналізації вища 
освіта України сьогодні переживає серйозну трансформацію,  набуває нової  якості. 
Національні експерти відмічають, що в Україні “останнім часом все сильнішим є вплив 
загальноєвропейських трендів та Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), який 
поступово трансформується у ширший Європейський освітній простір і поглиблює 
кооперацію з Європейським дослідницьким простором... ЄПВО та Україна сьогодні 
вирішують значною мірою однакові проблеми. Але провідні країни ЄС роблять це 
більш цілеспрямовано, швидше, послідовніше і успішніше”.  

Література: 1.. QS Higher Education System Strength Ranking 2018 [Електронний 
ресурс] // QSTopuniversities : [сайт], 2018. URL:  https://www.topuniversities.com/system-
strength-rankings/2018 (дата звернення: 16.04.2019).  2. U21 Ranking Of National Higher 
Education Systems 2017 [Електронний ресурс] / R. Williams   [et al.]. //  Melbourne 
Institute of Applied Economic and Social Research : [сайт], 2017. URL: 
https://universitas21.com/sites/default/files/2018-03/2017%20full%20report.pdf (дата 
звернення: 16.04.2019). 3. U21 Ranking Of National Higher Education Systems 2018 
[Електронний ресурс] / R. Williams   [et al.]. //  Melbourne Institute of Applied Economic 
and Social Research : [сайт], 2018. URL: https://universitas21.com/sites/default/files/2018-
05/U21_Rankings%20Report_0418_FULL_LR%20%281%29.pdf  (дата звернення: 
16.04.2019). 4. Як змінюється вища освіта в Україні та в Європейському освітньому 
просторі / В. Бахрушин // Освітня політика. Громадський портал експертів : [сайт], 
2019. URL: http://education-ua.org/ua/articles/1296-yak-zminyuetsya-vishcha-osvita-v-
ukrajini-ta-v-evropejskomu-osvitnomu-prostori  (дата звернення: 10.05.2019).   
 

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

ст. гр. ЕП-31, Шип К.В. 
Науковий керівник: викл. Головко-Марченко І.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Конкурентоспроможність підприємства характеризує можливість та 
ефективність його адаптації до умов конкурентного середовища. Високий рівень 
конкурентоспроможності підприємства та успішний розвиток в ринковому середовищі 
– проблеми сучасного розвитку підприємств. 

На думку автора [1] конкурентоспроможності підприємства – це реальна та 
потенційна спроможність підприємства вести активну конкурентну боротьбу, 
протистояти впливу факторів зовнішнього середовища, виготовляти та збувати 
конкурентоспроможні товари та/або послуги, здійснюючи ефективну діяльність в 
умовах ринкових відносин [1]. 

Конкурентоспроможність підприємства посилюється в ринкових умовах, коли 
на ринок виходить багато виробників аналогічного товару та підприємство повинно 
підвищити конкурентоспроможність свого продукту, тобто поліпшити його якість і 
знизити собівартість, привернути до нього увагу, щоб закріпитися на ринку для 
отримання прибутку. 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку допускає вивчення 
факторів, що впливають на відношення покупців до підприємства та її продукції і як 
результат – зміна частки продукції підприємства на ринку. Фактори, що впливають на 
конкурентоспроможність підприємства можна розділити на зовнішні та внутрішні. 

До зовнішніх факторів відносять: політичну ситуацію в країні, економічні 
зв’язки, наявність конкурентів, розміщення виробничих сил, наявність сировинних 
ресурсів, рівень техніки та технологій, система управління виробництвом, концентрація 
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виробництва, законодавча база. До внутрішніх факторів, що впливають на 
конкурентоспроможність підприємства, належать: система та методи управління 
підприємством, рівень організації процесу виробництва на підприємстві, прогнозування 
та планування, орієнтація на маркетингову концепцію, інноваційні технології 
виробництва, ступінь задоволення потреб споживача, якість виробленої продукції з 
точки зору оптимальності якісних і технічних параметрів товару [2]. 

Отже, для підтримання високого рівня конкурентоспроможності підприємства, 
необхідно розробляти таку концепцію розвитку підприємства, що буде враховувати 
вплив факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. 

Література: 1. Головко-Марченко І.С. Сучасні підходи до розуміння сутності 
поняття «конкурентоспроможність підприємства» / І.С. Головко-Марченко // Вісник 
економіки транспорту і промисловості. – 2013 - №43. – С. 67-73. 2. 
Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають /               
І.Г. Кадирус. // Ефективна економіка. – 2014. – № 5. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3390. 
 

ЕКОНОМІЧНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВИ 
 

Ст. гр. ЕП-31, Шип К.В., 
науковий керівник: д-р екон. наук, проф. Калініченко Л.Л. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Термін "держава" в науковій літературі тлумачать по-різному. Його розглядають 
в субстанціональному, атрибутивному, інституціональному і міжнародному значенні 
(рис 1). 

 
Рисунок 1 – Визначення терміну „держава” 
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До основних ознак держави відносять (рис.2): 
 - суверенітет; 
 - територіальне розселення населення країни; 
 - наявність апарату управління і примусу; 
 - здатність видавати загальнообов'язкові правила поведінки; 
 - здатність збирати податки, робити позики і давати кредити; 
 - спроможність виражати і захищати інтереси певної частини населення. 
 

 
Рисунок 2 – Основні ознаки держави 
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Від досягнутого рівня соціально-економічного розвитку держави залежать базові 
засади економічного суверенітету. Якщо конкурентоспроможність низька за рівнем і 
має спадний характер, то це становить загрозу економічному суверенітету, незважаючи 
на декларації про незалежність країни. Конкурентоспроможність країни, це набір 
інституцій, політик і факторів, що визначають рівень продуктивності країни. 

Конкурентоспроможність країни визначається Індексом 
конкурентоспроможності який характеризує здатність економіки зростати у 
довгостроковій перспективі. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI) створений для Всесвітнього 
економічного форуму професором Колумбійського університету Ксав'є Сала-і-
Мартіном (Xavier Sala-i-Martin) і вперше опублікований в 2004 році як результат 
аналізу і порівняння конкурентоспроможності країн світу. Складовими 
конкурентоспроможності країн світу, що знаходяться на різних рівнях економічного 
розвитку є: «Якість інститутів», «Інфраструктура», «Макроекономічна стабільність», 
«Здоров'я і початкова освіта», «Вища освіта і професійна підготовка», «Ефективність 
ринку товарів і послуг», «Ефективність ринку праці», «Розвиненість фінансового 
ринку», «Технологічний рівень», «Розмір внутрішнього ринку». 2/3 показників – це 
результати опитування керівників бізнесу, 1/3 – статистична інформація.  

Позиція України у Глобальному рейтингу конкурентоспроможності економіки 
(Global Competitiveness Index) за 2018 рік займає 83 місце зі 140 . 

Найбільше балів Україна отримала за такими компонентами як “Навички” (45-те 
місце), “Розмір ринку” (47-ме місце), “Інфраструктура” (57-ме місце), та “Інноваційна 
спроможність” (58-ме місце). 

А за індикатором «рівень електрифікації» Україні навіть вдалось зайняти перше 
місце. Втім, це перше місце Україна поділила з 66 учасниками рейтингу. 

Компонентами, які тягнуть Україну донизу, виявились “Макроекономічна 
стабільність” (131-е місце), “Фінансова система” (117-те місце) та “Інституції" (110-те 
місце). 

Серед індикаторів, які забезпечили Україні низькі бали, зокрема, наступні: вплив 
організованої злочинності на вартість ведення бізнесу, рівень інфляції (середній 
показник за 2016-2017 рр), динаміка боргу з врахуваннмя кредитного рейтингу країни, 
рівень тероризму, незалежність судової системи, захист прав власності, якість доріг 
тощо. 

Для покращення конкурентоспроможності країни необхідна  державна система 
підтримки національного виробника, доступність  до фінансування бізнесу, боротьба  з 
корупцією,розвиток ринків капіталу,  вдосконалення законодавчої бази і верховенства 
права.  

Літератра: 1.Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. - К.: Алерта; КНТ; 
ЦУЛ, 2009 - 520 с. 2. Хоббі Ю.С. Міжнародно-правова регламентація взаємовідносин 
Європейського Союзу з державами-членами (проблематика модифікації державного 
суверенітету в умовах євроінтеграції): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 
«Міжнародне право». Київ, 2011. 20 с. 3. Кирилюк Н.В. Особливості реалізації 
принципу суверенної рівності держав у сучасному міжнародному праві: дис. ... канд. 
юрид. наук: спец. 12.00.11 11 «Міжнародне право» / Львівський національний 
університет імені Івана Франка. Львів, 2014. 190 с. 
4.http://www.feg.org.ua/ua/cms/opisanie_indeksov.html. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК СТОРОНА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН 

 
Канд. экон. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр  ЕП-21 Полянская Н.С. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры  
 

Экономическая справедливость необходима для выравнивания игрового поля и 
содействия гендерному равенству. Это может быть изменено только посредством 
структурных вмешательств, которые позволят женщинам и сосредоточить внимание на 
изменении их социально-экономического статуса. 

Несмотря на относительно внушительные темпы экономического роста в 
Африке за последние десять лет или около того, нищета и неравенство, как бы они ни 
были измерены, остаются упрямо высокими. Ожидается, что экономический рост будет 
оставаться позитивным и надежным в большинстве районов Африки. 

Высокое первоначальное неравенство делает бедность менее восприимчивой к 
росту ... чем выше первоначальное неравенство, тем меньше бедные будут участвовать 
в прибыли от роста. Если не будет достаточного изменения в распределении, люди, 
которые имеют более высокую начальную долю пирога, будут иметь тенденцию 
получать большую долю в расширении пирога. 

Эти проблемы повторяются во многих частях мира. Таким образом, участники 
процесса развития участвуют в разработке преобразованной повестки дня для развития. 
По мере приближения цели эпохи развития, сформулированной в Декларации 
тысячелетия (МГД), предпринимались коллективные усилия для оценки достигнутого 
прогресса, а также наметилась новая трансформирующая повестка дня для развития. 
Значительный прогресс был достигнут во многих целевых показателях ЦРТ, таких как 
всеобщее начальное образование, нищета (с точки зрения сокращения числа людей, 
живущих менее чем на 1 долл. США в день) и снижение детской и младенческой 
смертности.  

Однако сохраняющееся неравенство сохраняется. В частности, гендерное 
неравенство, экономические кризисы и деградация окружающей среды сдерживают 
прогресс во многих целях развития. Перед миром стоит огромная задача реагировать на 
многочисленные кризисы. К ним относятся привлечение более чем миллиарда людей из 
крайней нищеты, которые удовлетворяют потребности в средствах к существованию 
для прогнозируемого 2050 человек в 9 миллиардов человек при сохранении 
экологической устойчивости (Kumar, Thakur, van der Heijen & Hazlewood, 2014).  

Все это указывает на ошибочность принятых в настоящее время экономических 
моделей и политических предположений, которые на протяжении многих лет 
способствовали развитию. Существующая повестка дня в области развития не 
позволила предотвратить возникновение этих угроз и смягчить их, поскольку на 
практике они не были преобразовательными. Эти модели развития не способствуют 
структурным факторам нищеты и неравенства и остаются периферийными для 
политики правительства, бизнеса, международной помощи и принятия решений. Самое 
главное, что глобальные рамки развития и их одомашнивание не увенчались успехом в 
учете различий, с которыми сталкиваются нищие общины в странах по всему миру 

Экономические социальные и культурные права должны быть в центре 
расширения прав и возможностей женщин и обеспечения экономической 
справедливости в их борьбе за гендерное равенство. Наибольшие проблемы, с 
которыми сталкиваются женщины, - это нищета, неравенство и безработица. Кроме 
того, права третьего поколения имеют решающее значение для расширения 
экономических прав и возможностей женщин. Причина, по которой большинство 
сельского населения в Африке напрямую зависит от природных ресурсов для средств к 
существованию. Как указывалось ранее, большинство мелких фермеров составляют 
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женщины. Движениям в области прав женщин необходимо переключить свое внимание 
на экономические и социальные культурные права и настаивать на основных 
принципах социальной справедливости и публичных обязательств. Статус женщин 
может быть усилен только в том случае, если они постепенно осознают как свои 
гражданские, так и политические, а также их экономические и социальные права.  

Экономическая справедливость определяется многими способами. Согласно 
Центру социальной и экономической справедливости (далее), экономическая 
справедливость касается индивидуального и социального порядка и обеспечения того, 
чтобы учреждения были созданы для обеспечения справедливых равных возможностей 
для людей зарабатывать на жизнь и обмениваться благами и услугами. Все люди 
должны иметь возможности для полноценной работы и дохода, которые обеспечивают 
им достаточное питание, жилье и уровень жизни, который способствует их крепкому 
здоровью (Lundy & van Wormer, 2007). Критический элемент заключается в том, чтобы 
все люди имели равный доступ к материальным основам для активного 
экономического роста.  

Экономическая справедливость зависит от трех основных принципов, которые 
регулируют как социальный, так и экономический порядок в обществе. Это принципы 
совместного, социального и распределительного правосудия. Распределительное 
правосудие в значительной степени определяется в контексте либеральной рыночной 
экономики и делает упор на особенности распределения частной собственности на 
свободном и открытом рынке. Это связано с экономическими правами и вкладом 
отдельных лиц в экономику, будь то посредством трудовых или капитальных затрат. 
Принцип дистрибутивного правосудия включает в себя неприкосновенность 
собственности и контракты. Он превращается в свободный и открытый рынок, а не в 
правительство, как наиболее объективное и демократическое средство для определения 
справедливой цены, справедливой заработной платы и справедливой прибыли. 
Очевидно, что это не является полезной интерпретацией в контексте расширения 
экономических прав женщин в том смысле, что женщинам отказывают в доступе к 
капиталу, и их трудовые ресурсы не признаются или не учитываются. 
Распределительное правосудие необходимо понимать в контексте социальной 
справедливости и в качестве принципа для содействия перераспределению и 
справедливости в доступе к производственным ресурсам. Кроме того, нынешний 
экономический статус женщин сам по себе является доказательством того, что на 
рынки нельзя полагаться на предоставление инклюзивных преимуществ и требуется 
государственное регулирование, а также экономические инструменты, которые 
облегчают позитивные действия для маргинальных и исключенных групп. 
Распределительное правосудие необходимо понимать в контексте социальной 
справедливости и в качестве принципа для содействия перераспределению и 
справедливости в доступе к производственным ресурсам. Кроме того, нынешний 
экономический статус женщин сам по себе является доказательством того, что на 
рынки нельзя полагаться на предоставление инклюзивных преимуществ и требуется 
государственное регулирование, а также экономические инструменты, которые 
облегчают позитивные действия для маргинальных и исключенных групп. 
Распределительное правосудие необходимо понимать в контексте социальной 
справедливости и в качестве принципа для содействия перераспределению и 
справедливости в доступе к производственным ресурсам. Кроме того, нынешний 
экономический статус женщин сам по себе является доказательством того, что на 
рынки нельзя полагаться на предоставление инклюзивных преимуществ и требуется 
государственное регулирование, а также экономические инструменты, которые 
облегчают позитивные действия для маргинальных и исключенных групп. 

С другой стороны, справедливость в отношении партнеров объясняется 
необходимостью предоставления равных возможностей для получения доступа к 
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частной собственности в производственных активах, а также равенства возможностей 
для участия в продуктивной работе (Центр социальной и экономической 
справедливости и др.). В этом контексте он требует, чтобы каждый человек был 
гарантирован институтами общества равным правом человека вносить свой вклад в 
экономику как через труд, так и через производственный капитал. Этот принцип 
принципиально отвергает исключающие социальные барьеры, основанные на принципе 
социальной справедливости, основанного на справедливости (Центр социальной и 
экономической справедливости и др.). Подразумевается, что официальная политика 
должна приводить к равному распределению выгод между участниками экономики, 
предположение о том, что рынки могут доставлять распределительное правосудие.  
 

ГЕНДЕРНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 

Канд. экон. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр. ЕП-21 Татаренко А.А. 
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры  

 
За последние 20 лет в мире достигнут значительный прогресс в продвижении 

принципа гендерного равенства. Правительства, профсоюзы, общественные 
организации прилагают много усилий по преодолению дискриминационных 
стереотипов, которые создают препятствия для обеспечения равенства в обществе. В 
последнее время на глобальном уровне появился ряд важных политических инициатив 
по обеспечению комплексного гендерного подхода путем развития институционных 
механизмов, нормативных мер и технической помощи. 

Однако, несмотря на огромные усилия международного сообщества, для 
женщин по-прежнему существуют реальные препятствия во многих сферах, в 
частности на рынке труда, где их доля в высокооплачиваемых секторах постоянно 
сокращается. Женщины слабее представлены на руководительских должностях и среди 
тех, кто принимает политические и управленческие решения. И хотя наличие 
гендерной дискриминации признается большинством экспертов, политиков и серьезно 
обсуждается учеными, многие ее форм и проявлений остаются в тени и еще не стали 
предметом глубокого анализа. 

На современном этапе развития общества вопросы гендерного неравенства 
занимают не последнее место по актуальности. Гендерное неравенство тормозит 
развитие общества, находит свое подтверждение в таких негативных последствиях, как 
рост расходов на благосостояние и управления, снижение производительности труда, 
замедление экономического роста. Именно поэтому достижение гендерного равенства 
пока становится центральным показателем развития каждой страны, а в условиях 
глобализации современное общество вынужденно каждый раз возвращаться к 
проблемам гендерного неравенства. 

Для большинства слово «гендерный» до сих пор является непонятным, хотя и 
стало одной из ведущих концепций социальной науки. Термин «гендер» касается не 
мужчины или женщины, как представителей биологического вида, а скорее собственно 
понятий «мужской» и «женский», то есть речь идет о качестве или характеристики, 
которые общество предписывает пола. Люди рождаются женского или мужского пола, 
но в течение жизни они учатся быть мужчиной или женщиной. Понятие «гендерный» 
имеет глубокие корни и по-разному воспринимается в рамках каждой культуры, оно 
проходит все стадии развития и эволюционирует вместе с социумом, который его 
производит. 

Важно понять, что условия жизни мужчин и женщин являются отличными, что 
прежде всего определяется в силу репродуктивной функции, которую выполняют 
женщины. Поэтому вопрос не в наличии этих различий, а в том, что они не должны 
негативно отражаться на условиях жизни мужчин и женщин, приводить к 
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дискриминации, а наоборот, учитываться, чтобы становиться основным приоритетом 
при разделении экономических, социальных, политических и медицинских 
возможностей. 

Равенство по признаку пола, согласно женского трактовка предполагает, что 
мужчины и женщины должны играть равноценные социальные роли и иметь 
равнозначный доступ ко всем общественных ресурсов. Равенство по половой 
принадлежности не является тождеством полов или тождество их признаков и 
характеристик, так как говорить о такого рода сходства невозможно, учитывая 
отличные роли в воспроизводстве рода. 

Необходимо понимать, что принцип равенства включает в себя и право на 
различия, различия, то есть право, которое предлагает необходимость вычисления 
отличительных особенностей, характерных и для мужчин, и для женщин, связанных с 
их принадлежностью к тому или иному социальному классу, политических и 
религиозных взглядов, этнических групп, расовой принадлежности или сексуальной 
ориентации. Все эти аспекты должны учитываться при формировании правильных 
гендерных позиций и нормального функционирования общественной жизни.  

Во второй половине ХХ в. был достигнут значительный прогресс в сокращении 
гендерного неравенства в экономической, политической, социальной и культурной 
жизни общества. Женщины играют все более важную роль в национальном и мировом 
хозяйстве, международных отношениях. В последние десятилетия участие женщин во 
многих общественных сферах существенно возросло. Заметный прорыв в гендерном 
равенстве в большинстве стран мира состоялся в политической сфере. Все больше 
женщин занимают высокие государственные должности - от членов правительств к 
президентам, именно те должности, очень долгое время считались мужской 
прерогативой. 

Другим проявлением достижения определенных гендерных неравенств можно 
назвать приобретение мужчинами некоторых традиционно женских прав и привилегий, 
в частности по уходу за детьми. Так, например, в законодательстве многих государств 
уже предусмотрена обязательная декретный отпуск для родителей. 

В Украине в последнее время несколько улучшилась ситуация с 
представительством женщин в органах государственной власти, несколько увеличилось 
число женщин-народных депутатов. Сейчас наибольшие достижения в сфере 
гендерного равенства наблюдаются на законодательном уровне. Однако во многих 
других сферах, в практическом воплощении существенного прогресса достичь не 
удалось, что и обуславливает низкие позиции Украины в международных рейтингах по 
гендерному равенству и значительное отставание от европейских показателей.  

В нашей стране, как и ранее, для женщин существуют реальные препятствия на 
рынке труда, и их корни находятся в самой системе организации занятости и в 
проблемах, с которыми сталкиваются женщины, стремясь совместить 
профессиональную деятельность с выполнением семейных обязанностей. Частично 
проблемы женской занятости могли бы быть решены за счет государственной 
поддержки практики занятости неполное рабочее время. В отличие от стран ЕС, в 
Украине такая практика мало распространена. Кроме того, сохраняется гендерный 
дисбаланс и в оплате труда, и в карьерном росте.  

Несмотря на значительные положительные гендерные сдвиги во многих сферах, 
в XXI веке еще продолжают существовать разные, хотя и менее явные, часто 
завуалированы, формы дискриминации. Особенности, масштабы и степень 
распространенности дискриминации существенно различаются в странах, в 
зависимости от региона. Так, несмотря на быстрые темпы развития гендерного 
законодательства и существенный прогресс в области гендерного равенства и в 
Украине, и в ЕС остаются значительные гендерные несоответствия в области основных 
прав человека, в доступе к ресурсам и экономических возможностей. Эти 

340 



несоответствия существенно ограничивают женщин в социально-экономическом 
развитии. Распространенности приобретают и гендерные разрывы в сфере доступа к 
ресурсам и возможностям распоряжаться ими. Хотя, как уже отмечалось, женщины 
значительно расширили свое присутствие в политике, однако их представительство 
еще далеко от паритетного. Женщины непосредственно несут наибольшие потери от 
этого неравенства, однако связанные с ними расходы пронизывают все общество, 
нанося вред каждому. 

По этой причине достижения гендерного равенства становится центральным 
моментом развития - его полноправной и самостоятельной целью. Оно способствует 
усилению способности страны к экономическому росту, снижению бедности и 
эффективного государственного управления. Поэтому достижение гендерного 
равенства является важной частью той стратегии развития, которая призвана дать 
возможность всем, и мужчинам, и женщинам, повысить свой жизненный уровень. 

Следовательно, актуальность проблемы гендерного равенства в современном 
историческом контексте безусловно сохранится в ближайшей перспективе. 
Обусловлено это тем, что проблема гендерного неравенства и социально-
экономическая и политическая дискриминация женщин не может быть решена только 
реформами со стороны государства, поскольку система норм, запрещающих любое 
ухудшение прав женщин, вряд ли будет работать без действенной системы контроля за 
выполнением этих норм. Для решения проблемы необходимы социальные изменения, 
произошедшие в сознании людей и в соответствии объективный взгляд на проблему. С 
этой точки зрения, приоритетное внимание должно предоставляться вопросом 
положения женщин, особенно в тех проблемных зонах, где еще сохраняются явные и 
скрытые формы дискриминации, а также должны быть разработаны специальные 
мероприятия, в том числе законодательного характера, направленные на достижение 
реальных равных возможностей мужчин и женщин, выравнивание их социального статуса. 

Литература: 1. Доклад Секретариата. Гендерные вопросы, женщины и здоровье: 
включение гендерной перспективы в основное направление политики и программ ВОЗ // 
EB116/13 от 12 мая 2005 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https: // apps. who. int/gb/ 
ebwha/pdf_fi les/EB116/B116_13-ru. pdf . 2. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті 
європейської стратегії України. – К.: Заповіт, 2016. – 244 c. 3.Индикаторы гендерного 
равенства в сфере охраны здоровья. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://gender.ru/pages/ library/books/pdf/zdorovje_i_zdravoohranenie/65-96.pdf. 
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В мире доминируют отношения социального неравенства как основания 

социальной несправедливости. Именно социальная несправедливость чаще и глубже 
всего переживается на уровне и индивидуального, и общественного сознания. В то 
время как гендерное неравенство уменьшилось в некоторых аспектах жизни, они 
остаются глубоко укорененными в других. Подавляющее большинство женщин во всем 
мире не пользуются равенством в экономической жизни, физической безопасности, 
доступом к земельным и финансовым ресурсам или заработком. Преодоление 
гендерного неравенства требует политического вмешательства, которые увеличивают 
экономические возможности женщин и их результаты. 

В течение двух-трех последних десятилетий зарубежными учеными начало 
формироваться новое направление экономической науки — гендерная экономика, 
которая исследует с помощью инструментария экономической теории динамику 
гендерных процессов и явлений, изменяющихся под воздействием мер социально-
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экономической политики государства и влияющих на эффективность распределения 
результатов экономической деятельности всех хозяйствующих субъектов. Гендерное 
равенство экономики  ориентируется на способы, в которых экономические процессы  
влияют на гендерное равенство, и рассматривается влияние гендерного неравенства на 
экономические показатели. 

Основным направлением гендерной стратегии является дальнейшее развитие и 
совершенствование гендерной политики, которая тесно связана  с экономическими 
преобразованиями, переходом к рыночным отношениям.  В условиях рыночной 
экономики объективно необходимо совершенствование системы социальной защиты 
уязвимых групп населения. Маркороэкономические стратегии должны включать меры 
и гарантии экономической безопасности для  всех граждан, в том числе и гендерные 
аспекты как конечную цель. Следовательно, об эффективности экономической 
политики можно судить не по рыночным критериям, а по тому, насколько успешно ей 
удается продвинуть вопросы социального несправедливости и гендерного неравенства. 
Высокий уровень гендерного равенства относится к большому экономическому росту. 
В связи с этим необходимы инвестиции в гендерное равенство на макроэкономическом 
уровне, которые будут служить во благо в целом.  

В гендерной стратегии большую роль сыграли Четыре Всемирные конференции 
по положению женщин ( 1975-1995 гг.). Они внесли много нового и конструктивного в 
реализацию гендерной политики. Эти конференции обратили внимание на 
необходимость разработки стратегии, которая смогла бы обеспечить полное равенство 
и ликвидацию всех форм дискриминации по признаку пола и вовлечение женщин в 
процесс развития экономики и полное участие в нем. 

В настоящее время данная отрасль научного знания начинает создавать 
собственную систему координат научного мышления, которая «обеспечит его 
единство, целостность и постоянную воспроизводимость». В этой связи ученые, 
работающие в данной научно-исследовательской парадигме, начали формировать 
систему категориального аппарата, обозначать предметную область исследования и 
разрабатывать методологический инструментарий для ее познания. Данный процесс 
создания собственной методологии исследования гендерной экономики в мире 
находится только на начальном этапе своего становления и развития. Поэтому ему 
свойственны разобщенность и неоднозначность трактовки используемых 
исследователями понятий и категорий. Так же существуют сложности с определением 
предметной области анализа гендерной экономики. В настоящее время гендерная 
проблематика изучается экономической наукой преимущественно в разделах с большей 
социальной составляющей, таких как занятость и рынок труда, малое 
предпринимательство и самозанятость, распределение доходов (прежде всего, 
заработной платы), уровень жизни семей (бедность, социальная защита), вложения в 
человеческий капитал (образование, здравоохранение, культура) и др. 
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СЕКЦІЯ 5  
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PhD, Khudhair Abed Thamer, m.a. Areej Adnan Abed 

Maarif University College Acknowledgment, Anbar, Iraq 
 
Introduction. The introduction of the concept of “E-government” at all levels of 

government as a central task sets increasing the efficiency of management at the regional 
level based on a systematic approach to informational support for the activities of the 
government bodies [1]. 

Further integration of management and informatization processes in the social sphere, 
production and management leads to the need to create situational control centers for various 
purposes, information and analytical decision making support systems (DMSS), which 
organize the accumulation and analytical processing of territorial information, provides tools 
for systemic development modeling and management decision making. 

DMSS is a computer-aided automated system, the purpose of which is to help 
decision-makers in difficult conditions for a complete and objective analysis of the subject 
activity. DMSS arose from the merger of management information systems and database 
management systems. 

The decision support system is designed to support multi-criteria decisions in a 
complex information environment. 

In this case, multicriteriality is understood as the fact that the results of decisions 
making are evaluated not by one, but by the combination of many indicators (criteria) 
considered simultaneously. Information complexity is determined by the need to account for a 
large amount of data, processing of which without the help of modern computing technology 
is almost impossible. In these conditions, the number of possible solutions, as a rule, is very 
large, and the choice of the best one “by eye”, without a comprehensive analysis, can lead to 
the big mistakes [2, 3]. 

The basis of the DMSS is a set of interrelated models with appropriate information 
support for research, expert and intellectual systems, including experience in solving 
management problems and ensuring the participation of an expert team in the process of 
developing rational decisions. 

The process of creating systems consists of the following steps: 
1. Analysis of existing information flow at the enterprise and enterprise management 

procedures. 
2. Identification of indicators affecting the financial and economic condition of the 

enterprise and reflecting the efficiency of doing business (based on data from systems already 
in use). 

3. Development of procedures to ensure that management personnel receive the 
necessary information at the right time, in the right place and in the right form. 

4. Configure software. 
5. Training staff to work with software. 
DMSS Functions. The decision support system of the DMSS solves two main tasks. 
First, the choice of the best solution from the set of possible (optimization). 
Secondly, the ordering of possible solutions for preference (ranking). 
In both tasks, the first and most fundamental point is the selection of a set of criteria, 

on the basis of which, in the future, possible solutions will be evaluated and compared (we 
will call them alternatives). The DMSS system helps the user to make such a choice [2] 
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DMSS allows to facilitate the work of managers of different levels and increase its 
efficiency. DMSS promotes interpersonal contact. On their basis, it is possible to conduct 
education and training. 

These information systems allow you to increase control over the activities of the 
organization. The presence of a well-functioning DMSS provides great advantages compared 
to competing structures. Thanks to the proposals put forward by the DMSS, new approaches 
for solving everyday and non-standard tasks are being discovered. Using the system allows 
you to find answers to many questions that arise as the head of the organization, and the head 
of any structural unit. 

The process of creating a management reporting system, data analysis and decision 
support consists of the following steps: 

- Analysis of existing information flows and management procedures in the 
organization; 

- Identification of indicators affecting the state of the organization and reflecting the 
efficiency of doing business (based on data from systems already in use); 

- Development of procedures to ensure that management personnel receive the 
necessary information at the right time, in the right place and in the right form; 

- Setting up software for multivariate analysis. 
The result is well-thought-out decisions based on the information foundation, adequate 

actions, qualified execution and, as a result, the success of the entire organization. 
Regardless of the scope of the DMSS, they perform the following typical functions: 

data collection; their processing, including those aimed at obtaining summary indicators; 
presentation of data, processing results and their interpretation for direct use by decision 
makers when making decisions. 

Among the listed functions, the most difficult for automation from the point of view of 
building formal procedures for converting data into information that allows its using for 
decision-making and the construction of summary indicators characterizing the state, 
efficiency or quality of the control object and their interpretation. It is clear that decision-
making should be based on real data about the control object. Such information is usually 
stored in operational databases. But these operational data are not suitable for analysis 
purposes, since for analysis and decision-making, aggregate information is mainly needed. 

The solution to this problem is to create a separate data warehouse containing 
aggregated information in a convenient form. The purpose of building a data warehouse is the 
integration, updating and coordination of operational data from disparate sources to form a 
single consistent view of the control object as a whole. Virtually all currently existing tools 
for creating DMSS do an excellent job with the tasks of creating DMSS based on data 
warehouses. 

However, these tools do not allow creating unified decision support systems for 
organizations whose divisions are significantly remote from each other. The use of traditional 
data storage technology is not possible. 

Now for these purposes data marts are used, but they have significant drawbacks. Data 
marts, as a rule, are not related to each other and the same data is stored many times in 
different data marts [1]. There are also a number of problems of organizing the interaction of 
the decision maker and the DMSS in the framework of traditional decision-making methods, 
as well as in tasks with objective models. First of all, it is the correctness of procedures for 
obtaining information from a person. That is, it is necessary to control possible mistakes that 
can be made by the decision maker during the dialogue. The DMSS includes a large set of 
methods and models, including mathematical programming, game theory methods, and many 
other approaches. But at the same time, evidence has accumulated about the small use of 
models built specifically for decision-making problems. Obviously, it is impossible to obtain 
in full all the objective information necessary for successful application. Therefore, subjective 
assumptions and conjectures of their creators are introduced into such models. 

344 



Conclusions and recommendations. Summarizing the above, it is important to note 
that the analytical basis of decision support systems is a generalized simulation model of the 
organization, as well as intelligent and expert systems that accumulate experience in solving 
management problems and ensure the participation of a team of experts interacting 
transparently through a dialogue interface. management decision. 

References: 1. Lychkina N. N. Modeling the social-economic development of the 
regions // Materials of the scientific-practical seminar of the information systems department / 
Under the redaction of Yu. M. Cherkasov; GUU. – M., 2001. 2. http://prospo.ru/erp/1816-dss. 
3. http://www.oviont.com/soft/tools/sppr/sppr_expan.php. 
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The evolution of mankind demonstrates the transformation of both state structures and 

the change of society, the change of which is interconnected and interdependent. Progressive 
is a state that is built on the principles of democracy, which allows the existence of civil 
society. The very existence of the latter is a manifestation of the responsibility of the totality 
of individuals and the state as an artificial entity. 

Sustainable development of the state is determined by the existence of a civil society 
that participates in the formation of the legal and regulatory framework of the country and 
region, influences the priority of problem solving and the national vector of development. 

An interesting manifestation of transparency, responsibility and direct solving of local 
issues is the cooperation of local authorities and the public during the adoption of the 
participatory budget (participation budget, public budget, budget of city initiatives), which is 
presented as a public project in many large cities (Kyiv, Kharkiv, Lviv, Ternopil, Nikolaev, 
Lviv, Krivoy Rog, Zaporizhia, Rivne, etc.) and small (Sambir, Chuguev, Pervomaysk, 
Brovary, Nikopol, Kramatorsk, etc.) cities of Ukraine. 

Legislative definition of the participatory budget is absent, but it is often understood as 
a part of the local budget, which is determined by voting, which is directed to the 
implementation of public initiatives through the implementation of public projects on a 
competitive basis. 

For the first time, in a global dimension, the participatory budget was initiated in 
Brazil in Porto Alegre in 1989. by involving the poor in the management of the city [1]. This 
practice was disseminated and perfected by the world, and in 2015, on the initiative of the 
Polish-Ukrainian Cooperation Foundation PAUCI [2], it was implemented as a project 
"Participative Budget - Opportunities for Enhancing Public Participation and Establishing 
Proper Partnership with Authorities" in Chernihiv, Cherkasy , Lutsk and Poltava. Among 
small cities, the participation budget was first launched in Sambir, using the experience of the 
Polish city of Rzeszow [2]. Participatory budgets have become significantly widespread 
thanks to the initiative of the SocialBoots NGO, which has created an online community-
based "Public Project" platform to automate this process within USAID project 
"Strengthening Local Financial Initiative". 

In Kharkiv, the participatory budget has been approved for 2018-2021. the decision of 
the City Council of 09/20/2017. in the form of the City Target Program on the basis of the 
Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", the 
Budget Code of Ukraine, which provides work through an information portal that ensures the 
implementation of the principles of transparency, accountability [3]. 
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Due to public budgeting, it is possible to implement social responsibility by public 
institutions as controllers of compliance with the rule of law; mediators between the 
authorities and the public; coordinators of social dialogue. 

References: 1.Витарина кнфет Biudzhet uchasti: istoriia i polskyi dosvid. Retrieved 
from: http://www.urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/141.  2 Ofitsiinyi sait Fundatsii 
polsko-ukrainskoi spivpratsi PAUSI. -  Retrieved from : http://pauci.org/ua/news/231.  3 Pro 
zatverdzhennia Miskoi tsilovoi prohramy «Hromadskyi biudzhet (biudzhet uchasti) mista 
Kharkova» na 2018-2021 roky. Retrieved from : 
http://www.city.kharkov.ua/uk/document/pro-zatverdzhennya-miskoi-tsilovoi-programi-
gromadskiy-byudzhet-byudzhet-uchasti-mista-kharkova-na-2018-2021-roki-51796.html. 
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Система показників глибини передумов соціально-економічного розвитку 

процесу розвитку житлового будівництва у регіоні в умовах децентралізації повинна 
бути націлена на підтримку процесів прийняття рішень на рівні міст і регіонів і, у свою 
чергу, сприяти вирішенню трьох таких задач: 

1.Попередній аналіз ситуації в регіоні. Проблеми міст із більшою чи меншою 
мірою глибини описуються за допомогою набора формалізованих показників. Аналіз 
цих показників у динаміці, їх порівняння з аналогічними показниками в інших містах 
або з певними нормативними значеннями дозволяє виявити проблемні сфери і 
потенційні полюса зростання. 

2.Оцінка очікуваного ефекту від заходів, що пропонуються в програмах. Масив 
інформації, що постійно розширюється, дозволяє у деяких випадках розраховувати 
очікуваний ефект від їх реалізації на основі зіставлення з іншими містами, де аналогічні 
заходи вже реалізовані. Такий підхід дозволяє, принаймні приблизно, оцінити ефект від 
виконання всієї програми. 

3.Моніторинг і оцінка виконання прийнятих програм. Періодичні інформаційні 
зрізи ситуації використовуються для оцінки того, як виконуються заходи, закладені в 
програму, а також для оцінки ефективності цих заходів. Таким чином, створюється 
основа для роботи механізму зворотнього зв’язку в ході управління, необхідної 
корекції середньо- і довгострокового планування, уточнення поточних планів. 

Для того, щоб система показників сприяла вирішенню поставлених задач, вона 
має бути побудована на основі таких принципів: 

1.Комплексність. З урахуванням того, що регіон розглядається як єдина система, 
показники повинні відображати ситуацію у всіх варіантах його економіки і соціальної 
сфери, які знаходяться як у прямому (муніципальний сектор), так і в непрямому 
(незалежні підприємства й організації) управлінні властей міста. Одночасно показники 
системи, що використовуються для опису різних, але взаємопов’язаних аспектів 
економічних і соціальних процесів, мають бути методологічно з’ясовані, спиратися на 
єдину концепцію, використовувати єдині визначення і класифікації. 

2.Повнота охвату в поєднанні з відносною простотою системи показників. При 
розробці системи показників ставилася ціль відобразити широкий спектр економічних і 
соціальних процесів, що відбуваються в регіоні. В ідеалі, щоб дати якісну 
характеристику таких процесів, потрібно зібрати й обробити великі обсяги 
статистичних даних, витративши на це значні сили та кошти. Однак на практиці 
рішення з тих чи інших управлінських питань часто приймаються в умовах неповноти 
інформації, нестачі часу на детальне інформаційне забезпечення, необхідності 
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економити кошти й інших обмежуючих чинниках. Тому ключовим завданням розробки 
системи індикаторів є пошук обмеженої кількості найбільш важливих показників. 
Використання цього обмеженого числа показників (індикаторів) дозволить, затративши 
відносно невеликі зусилля, організувати оперативний моніторинг. 

3.Змога насичення системи достовірною інформацією і зіпоставність показників 
у часі та просторі. Система показників повинна бути реалістичною, тобто включати 
показники, що фактично можуть бути отримані, причому на постійній основі. Систему 
показників доцільно створювати з використанням стандартних класифікацій, 
розроблених Держкомстатом. Разом із тим до неї мають бути включені показники, для 
яких потрібна інформація, не представлена в стандартних статистичних класифікаціях. 
У цю категорію потрапляють дані галузевого характеру (вони, як правило, існують у 
якості «внутрішньої» інформації в різних галузевих підрозділах житлово-комунального 
господарства), оціночні дані і деякі інші. Можуть також виникнути ситуації, коли для 
окремих показників буде потрібно провести додаткові дослідження, однак заздалегідь 
треба оцінити доцільність використання таких показників з погляду витрат на їх 
отримання. 

4.Відкритість системи показників для користувача. Практика показує, що 
прозорість і доступність інформації про соціально-економічний розвиток стають 
одними з вирішальних умов для залучення інвесторів, а також для ефективного 
використання регіональних ресурсів. Відкриття інформації про місто – суттєвий 
елемент міської маркетингової програми, в основі реалізації якої має бути наступний 
принцип: краще негативна інформація, ніж відсутність інформації. 

5.Однозначна інтерпретація показників. Цей критерій є суттєвою умовою 
порівняння показників. Визначення показників і способи їх розрахунку ґрунтуються на 
єдиній методології, що розробляється в декілька основних етапів: 

- ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, 
формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники, 
визначення типу даних, що потребують розробки; 

- визначення змісту показників; 
- визначення методів оцінки показників, процедур обробки первинних даних із 

метою отримання узагальнюючих показників; 
- визначення основних джерел даних, необхідних для обчислення показників. 
Відсутність інструментів забезпечення прозорості перешкоджає ефективному 

індикативному плануванню і розвитку житлової сфери економіки на регіональному 
рівні, адже в сучасних умовах все більш активну роль відіграють як самі міста і їх 
асоціації, так і організації, що займаються планово-методичною, дослідницькою і 
консалтинговою діяльністю – науково-освітні та навчально-консультаційні центри, 
недержавні структури, вищі навчальні заклади тощо.  

Слід зазначити, що цим питанням і проблемам присвячені праці провідних 
науковців і практиків Бабаєва В.М., Іванілова О.С., Васильєва О.В., Гелевері Є.М. та ін. 

Разом з тим окремі питання індикативного планування розвитку житлової сфери 
економіки на регіональному рівні сформульовано недостатньою чітко в теоретичному 
аспекті. 

Отже нами, авторами цієї доповіді, поставлено за мету розробку теоретичних 
положень та практичних пропозицій щодо принципів та особливостей створення 
системи показників (індикаторів), спрямованих на ефективне планування, 
прогнозування, аналіз та контроль розвитку житлової сфери економіки на 
регіональному рівні. 

Якщо говорити про структуру системи показників соціально-економічного 
розвитку, то вона традиційно складається з трьох рівнів: 

1.Первинні показники – це ті показники, що можуть бути отримані 
безпосередньо зі статистичних джерел (державної або регіональної статистики, 
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внутрішньої звітності). База первинних показників слугуватиме основою для 
підготовки розрахункових індикаторів. 

2.Індикатори – нескладні відносні показники, які отримують розрахунковим 
шляхом із первинних показників. Частина з них уже існує в офіційних статистичних 
матеріалах, частина являє собою нові показники. 

3.Зведені індекси – невелика кількість складних індексів, яка характеризує 
комплексні параметри: якість життя, стан економіки, розвиток людського потенціалу тощо. 

Література: 1. Бабаєв В. М. Управління міським господарством: теоретичні та 
прикладні аспекти / В. М. Бабаєв / Національна академія держ. управління при 
Президентові України. Харківський регіональний ін-т. – Х.: Видавництво ХарРІ НАДУ, 
2004. – 204 с. 2. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник. - К.: Центр учбової 
літератури, 2009. – 628 с. 3. Васильєв О. В. Методологія і практика інфраструктурного 
забезпечення функціонування і розвитку регіонів України : монографія / О. В. 
Васильєв. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 339 с 4. Гелеверя Є. М. Економіко-правове 
забезпечення формування накопичувальних фондів об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків // Бізнес Інформ. – 2015. – №9. – C. 229–233. 5. Гелеверя Е. 
М. Управление инновационным развитием жилищной сферы экономики региона в 
условиях децентрализации // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – К. : 
КиМУ, 2015. – Вип. 2(10). – С. 28 - 34. 6. Гелеверя Є.М. Методичні вказівки до 
проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Бюджетна система» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства» / Укладач Є. М. Гелеверя. – Харків: ХНУБА, 2015. – 20 с. 
 

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

 
Бізнес-тренер Івасів О. 

Творчий центр ТЦК (м. Львів) 
 

В сучасних умовах активного розвитку ринкових відносин та зростання 
конкуренціїї, бізнес-структури повинні постійно здійснювати порівняльний аналіз своєї 
діяльності з найкращим досвідом на ринку, визначати шляхи покращення слабких 
сторін та реалізовувати відповідні заходи для зростання ефективності своєї діяльності. 

У бізнесі бенчмаркінг  - це  порівняння діяльності з найкращим  успішним 
досвідом, який визначений як еталон та допомагає покращити власну діяльність та 
зробити її більш ефективнішою та результативнішою. Бенчмаркінг має на меті 
допомогти бізнес-структурам у вдосконаленні своєї діяльності. Це інструмент 
еталонного порівняння ефективності діяльності підприємства, що допоможе суб’єктам 
підприємницької діяльності в різних сферах оцінити свої компетенції за визначеною 
шкалою. За допомогою цього інструменту бізнес-структури можуть порівняти свою 
діяльність з еталонними оцінками, визначеними в ході бенчмаркінга. Отримані 
результати слугуватимуть основою для складання плану покращення діяльності та 
підвищення стандартів. Серед компетенції, за якими аналізують та порівнюють 
діяльність, можна визначити наступні: стратегія та бачення,  управління людьми, 
комунікації, маркетингова стратегія, управління ресурсами, інновації та зміни, 
клієнтоорієнтованість, управління ризиками, громадсько-ділові зв’язки, тощо. 

По кожній компетенції бізнес-структури аналізують свою практику відповідно 
до показників.   

Вони можуть використати бенчмаркінг для свого вдосконалення шляхом оцінки 
своїх сильних сторін та аспектів роботи, які потребують вдосконалення. Це можна 
робити шляхом проведення інтерв’ю з ключовими особами бізнесу, а також проводити 
окремі заходи за участі менеджерів, керівників-управлінців, персоналу. 
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На основі бенчмаркінгу керівники керівники бізнесу зможуть визначити потреби 
та розробити план покращення, враховуючи як свої сильні сторони, так і потреби і 
можливості.  
 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ОПОДАТКУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Д-р екон. наук, проф. Кічурчак М.В. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Формування національної системи оподаткування є складним і багатовекторним 
процесом, під час якого визначають характер взаємодії між платниками податків і 
державою, імплементують основні принципи її функціонування та узгоджують із 
стандартами ЄС. Важливо специфікувати особливості становлення системи 
оподаткування в економіці України.  

Для цього пропонуємо оцінити якість української системи оподаткування і країн 
ЄС за допомогою визначення специфіки структурних змін та аналізу динаміки індексів 
зміни структури податкових надходжень і пропорцій оподаткування, коефіцієнтів 
еластичності доходів зведеного бюджету (ЗБ) України за прямими і непрямими 
податками (табл. 1, 2). У 2000–2011 рр. структура податкових надходжень мала 
неусталений характер [1, с. 177], який посилився у 2012–2017 рр. через стагнацію 
соціально-економічного розвитку та розрив зв’язків з анексованою АР Крим і 
тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. У 2000–2017 
трансформували підходи до формування доходної частини ЗБ, бо перевагу надали 
непрямим податкам через їхню здатність забезпечувати стабільніші умови 
надходження коштів для виконання державою своїх функцій. 

 
Таблиця 1 – Розвиток системи оподаткування в економіці України в 2000–2017 рр. 

Показник 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Податок з доходів 
фізичних осіб, % 
доходної частини ЗБ 

13 18 14,6 12,9 13,3 15,8 15,4 16,3 16,2 15,1 15,3 16,3 16,5 15,3 17,7 18,3 

Податок на прибуток 
підприємств, % 
доходної частини ЗБ 

15,7 17,6 17,8 17,5 15,2 15,6 16,1 12,1 12,8 13,8 12,5 12,4 8,8 6,0 7,7 7,2 

Акцизний збір, % 
доходної частини ЗБ* 4,6 7 7,4 5,9 5 4,8 4,2 7,9 9 8,5 8,6 8,3 9,9 8,2 13,0 11,9 

ПДВ% доходної 
частини ЗБ 19,2 16,7 18,5 25,2 29,3 27 30,9 31 27,4 32,6 31,2 29,0 30,5 27,4 30,1 30,9 

Інші податкові 
надходження% 
доходної частини ЗБ 

11,1 12,9 11,4 11,6 10,4 10,1 9,7 8,9 9,1 13,9 13,3 14,0 14,9 21,0 14,6 13,1 

Індекс зміни структури 
податкових 
надходжень (прямі 
податки/непрямі 
податки), % 

120,59 150,21 125,10 97,75 83,09 98,74 89,74 73,01 79,67 70,32 62,25 66,74 62,67 60,04 59,01 59,58 

Індекс зміни пропорцій 
оподаткування, % 113,97 130,00 83,28 78,14 85,00 118,84 90,89 81,35 109,13 88,26 88,52 107,21 93,90 95,80 98,2 100,97 

Еластичність доходів 
ЗБ за прямими 
податками 

0,62 1,50 0,48 0,81 0,71 1,47 1,00 2,07 1,17 0,98 0,63 4,39 3,08 0,48 2,15 1,01 

Еластичність доходів 
ЗБ за непрямими 
податками 

0,29 0,07 1,54 1,62 1,47 0,66 1,41 0,15 0,52 1,61 0,68 11,61 3,89 0,60 2,27 0,97 

* від 2011 р. акцизний податок. Джерело: обчислено на підставі [2].  
 
У 2011–2013 рр. еластичність доходів ЗБ за прямими податками і непрямими 

податками була варіативною, що зумовлене реформуванням національної системи 
оподаткування, впливом світової фінансової кризи і політичною ситуацією в Україні. У 
2015 р. значення еластичності доходів ЗБ за прямими і непрямими податками стало 
відносно нееластичним, що свідчить про наявність напруженості під час наповнення 
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доходної частини ЗБ та надання переваги іншим джерелам. У 2016 р. показники 
еластичності за прямими і непрямими податками були відносно еластичними, у 2017 р. 
– стали одинично еластичними. Аналогічні тенденції у 2000–2017 рр. демонстрували 
індекси зміни структури оподаткування і пропорцій оподаткування. Якість системи 
оподаткування у довгостроковому періоді дещо погіршилась, бо під час формування 
доходів ЗБ спостерігаємо високу чутливість до умов соціально-економічного розвитку 
України. 

 
Таблиця 2 – Динаміка змін у системі оподаткування країн ЄС у 2000–2017 рр. 

Індекс зміни 
структури 
податкових 
надходжень, % 

ЄС-27 111,4 105,8 103,0 103,1 105,8 109,9 112,1 114,4 109,0 104,5 104,3 107,1 108,4 107,7 107,7 107,9 109,4 
ЄС-25 111,8 106,2 103,4 103,6 106,6 110,7 113,0 115,5 109,8 105,3 105,3 108,2 109,5 108,6 108,7 108,8 110,3 

ЄС-15 114,0 108,4 105,6 106,0 109,4 113,7 116,2 119,5 113,5 109,4 109,6 112,3 113,8 112,7 112,8 112,8 114,8 

Індекс зміни 
пропорцій 
оподаткування, 
% 

ЄС-27 ... 95,8 97,3 100,1 102,6 103,9 102,0 102,1 95,3 95,8 99,9 102,7 101,2 99,3 100,0 100,1 101,4 
ЄС-25 ... 95,8 97,4 100,1 102,9 103,9 102,0 102,2 95,1 95,9 100,0 102,7 101,2 99,2 100,1 100,0 101,4 

ЄС-15 ... 95,8 97,4 100,4 103,2 103,9 102,2 102,8 95,0 96,4 100,1 102,5 101,3 99,0 100,1 100,0 101,8 

Еластичність 
доходів ЗаБ* 
за прямими 
податками 

ЄС-27 ... 0,36 0,59 1,20 1,47 1,55 1,29 4,00 1,68 0,86 1,05 1,31 1,28 0,97 1,16 1,05 1,30 
ЄС-25 ... 0,36 0,63 1,20 1,51 1,56 1,29 6,77 1,70 0,87 1,06 1,31 1,29 0,96 1,16 1,04 1,31 

ЄС-15 ... 0,54 0,57 1,23 1,60 1,58 1,33 2,99 1,75 0,95 1,10 1,30 1,32 0,93 1,16 1,06 1,39 

Еластичність 
доходів ЗаБ за 
непрямими 
податками 

ЄС-27 ... 1,60 0,99 1,18 0,94 0,94 0,94 13,02 1,08 1,90 1,09 0,57 0,62 1,19 1,15 0,96 0,88 
ЄС-25 ... 1,60 0,95 1,17 0,91 0,93 0,93 21,92 1,07 1,88 1,07 0,56 0,61 1,21 1,14 1,04 0,89 

ЄС-15 ... 1,63 0,90 1,14 0,86 0,93 0,89 8,39 1,06 1,88 1,06 0,61 0,61 1,24 1,15 1,06 0,81 

* ЗаБ – загальний бюджет. Джерело: обчислено на підставі [3].  
 

Для порівняння доречно розглянути зміни в системі оподаткування Євросоюзу у 
зв’язку з низкою заходів із розбудови нових відносин у сфері державних фінансів на 
підставі заданих середньострокових параметрів формування доходної і видаткової 
частин загального бюджету країн-учасниць. Згідно з даними табл. 2 в ЄС чутливість 
доходів загального бюджету за прямими податками у 2000–2017 рр. здебільшого була 
вищою за 1, а для непрямих податків – дещо нижчою за 1 (в окремі роки перебувала в 
околі 1), що свідчить про надання переваги непрямим податкам як надійнішому 
джерелу формування доходів бюджету (за винятком 2005–2009 рр.). Причини – вплив 
світової фінансово-економічної кризи на економіку країн ЄС та накопичені проблеми в 
бюджетній сфері окремих країн співтовариства. Урок для України полягає в тому, що 
якісні зрушення в податковій системі мають бути поступовими та ґрунтуватися на 
визначених середньо- і довгострокових орієнтирах її реформування. 

Отже, розвиток системи оподаткування в нашій країні мав суперечливу природу. 
Завдяки податкам треба було, як зменшити деформації, які виникають унаслідок 
провалів ринку, та акумулювати необхідні фінансові ресурси для виконання державою 
своїх функцій, так і вплинути на економічну динаміку й забезпечити позитивні 
зрушення в національній економіці. Особливостями формування національної системи 
оподаткування є турбулентність змін, переорієнтація на надання переваги непрямим 
податкам під час формування доходної частини ЗБ, висока чутливість до поточної 
соціально-економічної і політичної ситуації в Україні. З позиції євроінтеграції 
необхідно забезпечити усталеність підходів до її реформування та продовжити її 
адаптацію до базових принципів ЄС у цій сфері. 

Література: 1. Кічурчак М. Відтворення суспільних благ в економічній системі 
України:концептуальні засади теорії та практики / М.Кічурчак. – Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2016. – 494 с.  2. Бюджет України 2001–2017: статистичний збірник. – Київ: 
2002–2018. 3. Annual government finance statistics [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 
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ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Д-р экон. наук, проф.Колесников А.В. 

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 
 

В современных условиях при ведении бизнеса решающую роль играет ценовая 
стратегия, выбирает фирма. Отметим, что рынок чистой монополии, который 
рассматривается в экономической теории, в реальности отсутствует. Всегда есть 
опасность потенциальной конкуренции импортных товаров, существует конкуренция 
всех товаров за ограниченные средства потребителей. Выбор ценовых стратегий 
зависит от того, товар является товаром производственно-технического назначения, 
или потребительским. На потребительском рынке их роль более значима. 
Потребительские товары в свою очередь, делятся на товары длительного и 
краткосрочного пользования.  

Свобода действия в области цен выше у фирм, выпускающих потребительские 
товары длительного пользования, и меньше у фирм, занятых выпуском товаров первой 
необходимости. Свобода действия фирм в области цен выше, когда покупатели мало 
осведомлены о товаре и цены. 

Инструментом выбора фирмой той или иной ценовой стратегии может 
выступать показатель прямой эластичности спроса по цене. 

Ценообразование на современном этапе имеет множество отрицательно 
влияющих факторов на уровень цены для потребителей. Одним из таких факторов 
является увеличение объектов предпринимательской деятельности одного направления 
при постоянном количестве потребителей. Желание заработать любой ценой толкает 
алчную среду на открытие всё новых субъектов предпринииательской деятельности, 
предлагающих одинаковые блага.[1] 

Роль ценовых стратегий в условиях чистой монополии довольно значительная 
(хотя и небезгранична). Монополист имеет дело с совокупным спросом и осознает, что 
чем больше товара он изготовит, тем меньше будет возможная цена реализации, и 
наоборот. Монополиста интересует общая прибыль, а не прибыль с единицы товара, 
поэтому для ее максимизации он может заниматься ценовой дискриминацией, то есть 
ценовая стратегия сводится к ценовой дискриминации. Ценовая стратегия должна 
исключать сговору с конкурентами по отношению предмет ценовой манипуляции 
потребителя. Для того чтобы избежать соблазна окунуться в ценовую картель.[2] 

Литература: 1.Колесников А.В. Математическая определение картеля в 
ценообразовании. /А.В.Колесников  // Энергосбережение, енергетика, энергоаудит.-
2017.-№10,11. – С. 85-87 . 2 Свидетельство про регестрацию авторського права №74865 
от 21.11.2017г. 
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Численні дослідження показують, що відкрита публікація інформації про 

державні інвестиції та послуги може посприяти значному зростанню ефективності 
роботи державного сектору. 

Проте насправді немає гарантії, що надання інформації державним сектором 
буде використано продуктивно. Щоб стимулювати ефективний моніторинг та 
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підзвітність, інформація повинна мати певні характеристики та бути розповсюдженою 
таким чином, щоб вона фактично посилювала розуміння того, як працює державний 
сектор, і спонукала потенційних користувачів взаємодіяти з ним. Тому інформація, 
поширена державними установами, повинна мати такі характеристики: 

1) Якість і своєчасність. Якщо інформація не є точною, повною, актуальною і 
специфічною, вона не піддається аналізу, тому користувачі не можуть дати оцінку 
ефективності державних послуг та інвестицій [1]. 

2) Достовірність.  У разі , якщо потенційні користувачі не переглядають 
інформацію, зібрану та опубліковану державними органами, у них не має стимулів до 
залучення  інформації та включення її до моніторингу. У зв'язку з цим, забезпечувати 
достовірність даних для посилення ініціатив прозорості можна за допомогою зовнішніх 
перевірок чи внесків громадянського суспільства. 

3) Легкість розуміння та актуальність. Інформація повинна бути відформатована 
і представлена кінцевим користувачам таким чином, щоб вона була зрозумілою та 
відповідала їхнім інтересам. Перевантаження високотехнічною інформацією щодо 
проектів громадських робіт навряд чи допоможе громадянам краще зрозуміти роботу 
публічного сектору. Сприяти ефективному моніторингу можуть показники прогресу та 
фінансового стану проектів. Проте стандарт зрозумілості та релевантності буде різним 
для різних класів користувачів. Спеціалізовані аудиторії можуть мати більшу технічну 
спроможність взаємодіяти з більш складними даними (і можуть вимагати більш 
детальну інформацію), а для неспеціалістів публікація інформації через інтуїтивні, 
порівнянні показники  може бути необхідною для полегшення моніторингу та 
збільшення його ефективності. Це вимагає попереднього аналізу та агрегації вихідних 
даних. 

4) Порівнюваність. Надання інформації, що полегшує відповідні порівняння, 
наприклад, між різними юрисдикціями та групами користувачів, може бути важливим 
стимулом для колективних дій. Якщо громадяни в одній юрисдикції бачать, що вони 
отримують державні послуги нижчої якості, ніж їхні сусіди, вони, швидше за все, 
будуть вимагати поліпшення, ніж коли їхній рівень послуг представлений без 
порівняння [1]. 

5) Можливість обміну та розповсюдження. Обмін інформацією може поступово 
збільшувати моніторинг, таким чином посилюючи стимули для державних посадових 
осіб зменшити корупцію, підвищити ефективність та підвищити спроможність 
громадян вимагати кращих результатів від державного сектору. 

Державні установи що відповідають за функціонування інвестиційних проектів і 
надання послуг повинні мати потужні системи для збору, управління та звітування про 
свої операції для отримання даних з описаними вище характеристиками. Крім того, 
органи, відповідальні за управління бюджетом, потребують інструментів у реальному 
часі для моніторингу та звітування про виплати та витрати на різні проекти для 
забезпечення інформації про фінансовий стан проектів. Ці міркування ще раз вказують 
на тісні зв'язки між кращим управлінням інформацією у державному секторі та 
більшою прозорістю через поширення високоякісної інформації для громадян та 
урядових наглядових органів. Правильне управління інформацією з боку урядів є 
ключовою передумовою ефективних ініціатив прозорості. 

Література: 1. David Weil, Mary Graham, Archon Fung Targeting Transparency. 
Science magazine. 2013. Vol. 340, №4. P. 1410–1411. URL: 
2.http://archonfung.net/docs/articles/2013/Science-2013-Weil-Graham-Fung.pdf  (Last 
accessed: 07.05.2019). 
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На сьогоднішній день підприємствам для виживання в конкурентному 

середовищі потрібно вносити час від часу зміни у свою діяльність. Для виживання на 
ринку потрібно відповідати новим вимогам та були здатними до швидких змін і 
модернізації. Принципово важливе питання полягає в тому, як підприємство зможе 
протистояти змінам зовнішнього середовища. Підприємство має постійно відстежувати 
основні компоненти навколишньої системи і робити висновки стосовно своїх потреб у 
змінах. Як правило, серед цих компонентів виокремлюють: економічні (наприклад, 
глобалізація ринку або його регіональна диференціація); технологічні (швидке 
поширення нових технологій); політико-правові (зміни в законодавстві); соціально-
культурні (демографічні зрушення, зміни в системі цінностей); фізико-екологічні 
(кліматичні умови, навантаження на екосистему) [1]. 

Як правило, поштовхом до змін є кризові ситуації. Зміни в стратегії, виробничих 
процесах, структурі і культурі можуть здійснюватися поступово, у вигляді дрібних 
кроків або ж радикально, у вигляді великих стрибків. Відповідно може йтися про 
«еволюційну» та «революційну» моделі змін. 

Організаційний розвиток («еволюційна» модель змін) ґрунтується на концепції 
планування, ініціювання та здійснення процесів зміни соціальної системи із залученням 
великої кількості учасників. Організаційний розвиток може бути визначений як 
довготерміновий, ретельний, всеосяжний процес зміни і розвитку організації 
(підприємства) і людей, що працюють у ній [2]. 

Концепція організаційного розвитку охоплює структурний і кадровий аспекти. У 
рамках структурного підходу робиться спроба за допомогою змін в організаційному 
регулюванні створити сприятливі рамкові умови для досягнення цілей організаційного 
розвитку. Кадровий підхід полягає у проведенні заходів із підвищення кваліфікації 
працівників (розвитку персоналу) і стимулювання їхньої готовності до прийняття і 
здійснення змін [2]. 

Організаційний розвиток можна визначити, що це зміни, які залежать від 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, а саме: економічних; соціальних; 
політичних та технологічних чинників, які дають поштовх для удосконалення 
організацій. Поняття «організаційний розвиток» слід розглядати як закономірну зміну 
організації як цілісної системи в органічній єдності таких її складових як: цінностей, 
організаційної культури, організаційної поведінки, організаційної взаємодії, процесів, 
організаційних структур, структур управління, системи документів - регламентів, 
організації праці та ін. Основна ідея, що лежить в основі організаційного розвитку 
укладається в тезі: розвиток організації можливий тільки через розвиток людини.  

Основна відмінність організаційного розвитку від інших видів і форм роботи з 
персоналом і менеджерами підприємств полягає в розгляді організації як цілісної 
системи взаємодіючих і взаємоовідносних елементів. Організаційний розвиток є 
послідовне застосування системного підходу до функціональних, структурних, 
технічних й особистісних взаємин в організації. 

Література: 1.Електронний ресурс: https://knowledge.allbest.ru. 2. Про 
організаційний розвиток простою мовою: Посібник для практиків. – Київ, 2017. – 84с. 
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Міждисциплінарний підхід має значну кількість переваг серед яких: мотивація 

студентів до вивчення певної дисципліни, ґрунтовного осмислення та порівняння, 
застосування отриманих знань на практиці; можливість по-новому представити вже 
відомий матеріал [1]; розширення кругозору, підвищення самостійності та творчості 
студентів [2]; інтеграція набутих знань, навичок та вмінь в одне ціле та сприйняття 
засвоєного протягом усього навчання матеріалу як нерозривної єдності; можливість 
реалізувати головні дидактичні принципи навчання. 

Освітній процес, заснований на міждисциплінарному підході, дає можливість 
формувати нову генерацію фахівців, здатних не лише виконувати свої функціональні 
обов’язки на якісно новому рівні, але й мислити більш масштабно та багатовимірно. 
Загалом такий напрям розвитку дасть поштовх до змін не лише окремим 
підприємствам, організаціям та установам, але й збагатить суспільні відносини та 
змінить їх вектор. 

Інтеграція знань за різними дисциплінами, на думку авторів даного дослідження, 
має чотири основні напрями: глибоке розуміння навчального матеріалу (оскільки крізь 
призму однієї дисципліни більш зрозумілими стають деякі аспекти іншої), 
масштабування знань (кількісна зміна та перевага знань за певним напрямом), синтез 
знань (об’єднання та співорганізація знань в єдину систему) та генерування нових ідей 
(вивчення матеріалу на стику дисциплін змінює погляд на звичні речі та трансформує 
процес мислення загалом). 

Результатом цих процесів є формування професійних компетентностей нового 
рівня, використання яких призведе не лише до поліпшення виконання фахівцем своїх 
професійних обов’язків, але здатне змінити суспільний настрій, створюючи ефект 
«хвилі» з певних соціально гострих проблем. Результатом таких перетворень є зміни, 
які відбуваються у соціально-економічній системі певного рівня, а часом повна її 
перебудова або трансформація в іншу.  

Наприклад, викладання навчальної дисципліни «Публічні закупівлі та тендери в 
будівельній галузі» як складової однієї з освітніх програм в Харківському 
національному університеті будівництва та архітектури, засноване на 
міждисциплінарному підході та формує у студентів розуміння процесів закупівель як з 
економічної, правової та управлінської точок зору, так і з боку осмислення 
будівельного процесу з технічної точки зору. Це забезпечує формування 
компетентностей не лише як фахівця з закупівель у загальноприйнятому розумінні, але 
й розширює та збагачує їх специфічними для будівельної галузі знаннями, вміннями та 
навичками. Головним месседжем до суспільства в цьому випадку буде популяризація 
принципів, на яких базується ідеологія публічних закупівель, що покликано змінити 
парадигму функціонування всіє системи державних замовлень та її взаємодії з 
бізнесом, у зв’язку з появою нової генерації фахівців. 

Крім зазначеного, міждисциплінарний підхід сприяє реалізації дидактичних 
принципів навчання, стимулює викладача до оновлення змісту навчання та збагачення 
його актуальними міждисциплінарними темами, кейсами та ситуаціями, які вимагають 
інтеграції знань.  

Література: 1. Lynn H. E. Concept-Based Curriculum and Instruction / H. Lynn 
Erickson. – Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press, 1998. – 192 p. 2. Соляр Л.В., Бережна 
Г.М. Реалізація міждисциплінарних зв’язків при вивченні спеціальних дисциплін 
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спеціальності «Виробництво харчової продукції» [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://mino.esrae.ru.  

 
ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 
Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
Головченко А.М. 

ТОВ «ІК ПЛАНЕТА БУД» 
 
Розв’язання проблем прозорості та відкритості органів державної влади є одним 

із ключових напрямків у процесі демократичного розвитку України, але механізм дії 
прозорості не є досконалим та потребує подальших змін. 

Якість нормативно-правової бази та вільний доступ громадян до інформації про 
діяльність органів державної влади є головними чинниками відкритості. 

Основна мета публічної прозорості державних органів ‒ це  можливість 
громадян впливати на процеси розробки і впровадження державних рішень. 

Зокрема найважливішою умовою існування економічно розвинутої 
демократичної держави є публічність, гласність і відкритість будь-якого органу 
державної влади. Громадяни мають знати про наміри державної влади. Варто 
зазначити, що публічність – це особливий вид комунікації, який не є сферою боротьби 
за завоювання влади. 

Досвід роботи у прозорості та відкритості іноземних держав, таких як Польща, 
Фінляндія, Швейцарія, США, показав позитивний розвиток та вплив законодавства на 
громадян, більш досконале законодавство в різних галузях, економічне зростання країн, 
довіру громадян суспільству тощо. 

В Україні, слід зазначити, також відбувається стрімке зростання комунікації, що 
відповідає світовій тенденції. Водночас наша держава потребує розробки засад, 
принципів та визначеності основної мети, напрямку змін. Тобто розв’язати 
кардинально проблему відкритості органів державної влади можна, лише створивши 
відповідний законодавчий механізм. Лише зовсім недавно в Україні була створена 
нормативно-правова база для втілення принципів відкритості державних органів влади. 
Але юридична база потребує вдосконалення і розвитку. 

На сьогодні Україна  має механізми залучення громади до прийняття рішень 
разом з органами державної влади, але вони не працюють у повному обсязі. 

Таким чином для покращення прозорості органів державної влади, доцільно 
розробити комплексну програму, яка передбачатиме конкретні заходи, а саме: 

- аналіз та моніторинг питань, якими зацікавлено громадянство; 
- створення ефективного механізму контролю за органами державної влади та 

громадянами для забезпечення публічності через засоби масової інформації, тощо; 
- підвищення правової та політичної культури громадян України. 
Отже, удосконалення та використання інформаційно-комунікаційного 

інструментарію дає можливість не лише зменшувати негативне ставлення громадян до 
влади, але і створює можливість запобігати неправомірним діям з боку органів влади.  
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ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
 

Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Касека В. 
ТОВ Державні закупівлі «ПРОЗОРО» 

 
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» [1] закупівлі 

здійснюються за такими ключовими і основоположними принципами:  
1.Добросовісна конкуренція серед учасників. В цілому норми Закону сприяють 

вільній конкуренції серед учасників. Ризики складають лише можливі недобросовісні 
дії учасників торгів, які можуть домовлятися між собою щодо певних узгоджених дій 
при участі у торгах (так звані «змови»). У такому випадку (змови між учасниками) 
повинна бути своєчасна реакція замовника (у разі участі пов’язаних осіб) та відповідні 
дії АМКУ щодо встановлення факту змови та внесення таких суб’єктів господарювання 
до реєстру відомостей про рішення органів Комітету щодо визнання вчинення 
суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної 
конкуренції, який розміщений на веб-сайті АМКУ.  

2.Максимальна економія та ефективність. Один із ключових принципів 
закупівель. Дуже часто замовник при встановленні технічних вимог до предмета 
закупівлі постає перед питанням, що важливіше: «максимальна економія» чи 
«максимальна ефективність». Безумовно, при витрачанні бюджетних коштів важливо 
усвідомлювати необхідність економії. Однак, за відсутності зваженого підходу до 
формування технічних вимог це призводить до закупівлі менш якісного предмету 
закупівлі, що в результаті дає низьку ефективність закупівлі, а в тривалішому періоді 
часу може й зумовити надмірне витрачання коштів внаслідок високих витрат на 
експлуатацію чи використання придбаного товару (роботи, послуги) за нібито низькою 
ціною.  

3.Відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель. Цей принцип 
забезпечується через оприлюднення документів, які стосуються процедур закупівлі, на 
веб-порталі Уповноваженого органу. Перелік документів та строки оприлюднення 
зазначені в статті 10 Закону.  

4.Недискримінація учасників. Деталізація дотримання принципу 
недискримінації передбачено статтею 5 Закону. Зокрема, в частині першій цієї статті 
зазначено, що вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель 
на рівних умовах. Крім цього, згідно частини третьої статті 22 Закону тендерна 
документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до 
дискримінації учасників.  

5.Об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій. Цей принцип дуже 
важливий з точки зору отримання оптимального результату закупівлі. Важливо 
забезпечити рівне та об’єктивне відношення до всіх учасників.  

6.Запобігання корупційним діям і зловживанням. Однією із цілей розробки та 
впровадження конкурсних механізмів у сфері публічних закупівель є запобігання 
проявам корупції. Реалізація цього принципу здійснюється в першу чергу шляхом 
забезпечення прозорості і доступності інформації про закупівлі, підзвітності та 
контролю у сфері закупівель. Саме для цього передбачені: оприлюднення в 
електронному вигляді максимально можливої кількості документів, пов’язаних із 
закупівлями; складання звітності; відповідальність посадових осіб замовника та 
учасника за порушення законодавства у цій сфері 

Література: 1. Про публічні закупівлі – Закон України  № 922-VIII від 25 грудня 
2015 року  // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ЗАКУПЕЛЬ В ВІТЧИЗНЯНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ  

 
Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., викл., асп. Устіловська А.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  
 

Історія становлення концепції «зелених» закупівель налічує кілька етапів (рис. 1) 
Для того, щоб попит змінювався на користь товарів та послуг з покращеними 

екологічними характеристиками, важливо не тільки сприяти упровадженню 
енергоефективних та екологічних інновацій, технології більш чистого виробництва, а й 
визначити чіткі вимоги, правила та процедури для здійснення «зелених» закупівель. 
Надання переваги відносно придбання товарів та послуг з покращеними екологічними 
характеристиками дозволить сформувати ринок «зеленої» продукції, системно 
збільшувати його ринкову долю що, у свою чергу, сприятиме розвитку екологічних 
технологій, інновацій та інвестицій. 

«Зелені», або сталі закупівлі в Україні – явище відносно нове. Багато хто із 
замовників про нього чув, але сказати напевне, в чому полягає суть підходу, можуть 
далеко не всі. Застосування вимог екологічних і соціальних стандартів разом із 
проведенням оцінки повної вартості життєвого циклу предмету закупівлі дозволяє 
досягти високої ефективності закупівлі.  

Застосовуючи «зелені» публічні закупівлі, бюджетні організації встановлюють 
до предмету закупівлі вимоги технічних специфікацій щодо: 

-безпеки та функціональних характеристик; 
-ефективності використання енергії, водних та інших ресурсів під час 

експлуатації (використання) у поєднанні з зниженням викидів забруднюючих речовин 
та парникових газів; 

-зменшення відходів виробництва та споживання. 
Особливо важливо враховувати повний життєвий цикл продукту або послуги. У 

випадку з товарами зазвичай враховується процес виробництва, а також термін 
придатності і можливість утилізації після завершення терміну придатності. У випадку з 
послугами враховуються системи і матеріали, що використовуються для надання 
послуг, наприклад, послуг прибирання чи кейтерингу.  

Щоб визначити, які товари і послуги повинні в першу чергу закуповуватись за 
«зеленим» принципом, потрібно враховувати [1]:  

1. Обсяг закупівель (вартість і кількість державних контрактів). 
2. Вплив на довкілля і правові зобов’язання, наприклад, зі зниження викидів 

парникових газів. 
3. Ємність ринку і витрати на постачання екологічно безпечних товарів і послуг.  
4. Наявність критеріїв та інших інструментів здійснення «зелених» закупівель.  
У 2015 році було проведене комплексне оцінювання правових і ринкових умов 

для здійснення «зелених» закупівель в Україні [3]. На основі результатів цього 
оцінювання, що проводилось на базі 75 організацій, які здійснюють закупівлі за 
рахунок державного бюджету, були визначені пріоритетні галузі для запровадження 
«зелених» закупівель: паливно-енергетичний комплекс і хімічна промисловість та 
будівництво, будівельні матеріали та спеціальне обладнання. 

Держава та державні установи є одним з основних споживачів товарів і послуг і, 
потенційно, може виділити від 5% до 20% від ВВП на забезпечення «зелених» 
закупівель. У деяких країнах Європи, наприклад Данії і Швеції щорічний рівень 
«зелених» закупівель становить близько 40% від загальних бюджетних витрат, в 
Японії він сягає 90% [2]. 
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Рисунок 1 – Етапи становлення концепції «зелених» закупівель 

(складено авторами на основі [1, с. 9-10]) 
 
Провівши докладний парадигмальний аналіз сутності поняття «зелені» публічні 

закупівлі, автори даного дослідження зупинилися на наступній інтерпретації цієї 
економічної категорії, розглядаючи їх як закупівлі товарів, робіт та послуг з 
поліпшеними екологічними характеристиками та врахуванням повної вартості їхнього 
життєвого циклу для забезпечення потреб держави та територіальної громади.  
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«ЗАКУПІВЛІ» ТА ЇХ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., викл., асп. Устіловська А.С.,  
ст. гр. ЕП-41 Пономаренко М.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  
 

Особливого значення в сучасних умовах набуває закупівля товарів, яка є 
основою ефективної діяльності підприємства на ринку. Закупівлі опосередковують з 
одного боку, вплив торгівлі на виробництво щодо визначення його обсягів, 
вдосконалення асортименту і підвищення якості товарів, а з іншого, вплив виробництва 
на роздрібну торгівлю щодо формування нею торгового асортименту, розширення 
реалізації, поліпшення організації торговельного обслуговування, а також на 
підвищення рівня задоволеності матеріальних і культурних потреб населення.  

Для виробників товарів та послуг закупівлі є не тільки гарантією їх збуту, але й 
забезпечують безперервність виробництва, ефективне функціонування підприємств. 
Для роздрібної торгівлі вони сприяють своєчасному надходженню товарів для 
досягнення власної мети, а для решти учасників товаропросування є гарантією 
виживання в умовах ринкової конкуренції [1].  

Незважаючи на велику кількість праць вітчизняних і зарубіжних вчених, 
присвячених проблемам закупівель, теоретичні погляди щодо їхньої сутності та її 
адаптації до ринкових умов господарювання є суперечливими. Зокрема, відсутня єдина 
точка зору щодо дефініції «закупівлі». Огляд літератури, присвяченої проблемам 
закупівель (постачання), виявив велику різноманітність думок у трактуванні цього 
терміну. Необхідно відразу зазначити, що в економічній літературі терміни «закупівля» 
і «постачання» використовуються як синоніми. Необхідно відмітити, що вчені, які 
займались визначенням цього терміну, по-різному підходили до цієї проблеми. Одні 
визначали закупівлю у досить вузькому розумінні, інші ж підходили до цього поняття 
дуже широко.  

Характерним є розгляд «закупівель» («постачання») як стратегічної функції 
щодо забезпечення підприємства факторами подальшого існування, як аспекту 
діяльності підприємства, як комерційного процесу, як процесу ухвалення рішення, як 
акту здійснення купівлі-продажу. Усі ці суперечності у визначенні сутності закупівель 
спричинені розбіжностями у виділенні об'єкта закупівель, що дозволяє говорити про 
розширений та вузький підходи до розуміння закупівель.  

Окремі німецькі економісти під закупівлею розуміють придбання товарів для 
продажу, а також купівлю іншого майна. Різні автори, що займаються проблемами 
постачання, найчастіше вважають єдиною функцією постачальницької діяльності 
закупівлю матеріалів. Проте це приклад вузького розуміння закупівель.  

Зокрема, Р. Кох трактує закупівлю як «діяльність компанії, що спрямована на 
придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів і послуг, та її відділ, що виконує ці 
функції». У межах цього напрямку й розгляда якістю, терміном і ціною закуповуваних 
товарів [2, с.56].  
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Дж. Келлі вважає, що закупівля - це «покупка товарів належної якості, у 
необхідній кількості, у потрібний час, за прийнятною ціною, у відповідного 
постачальника». Однак вирішенню задачі про параметри майбутньої закупівлі передує 
усвідомлення необхідності закупівлі взагалі [2, с.59].  

У зв'язку з цим існує інша точка зору, згідно з якою закупівля трактується як 
«процес ухвалення рішення, за допомогою якого офіційна орієнтація констатує 
наявність нестатку в закуповуваних товарах і послугах, а також виявляє, оцінює й 
відбирає конкретні товари і конкретних постачальників з числа наявних на ринку».  

Слід зазначити, що наведене визначення також не є повним, тому що охоплює 
лише попередні операції з закупівлі, не відбиваючи сам процес закупівлі товарів, однак 
тут справедливо зроблений акцент на важливість етапу виявлення потреби в товарах, 
що закуповуються.  

Література: 1. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва: 
Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 780 с. 2. Коноваленко В. М. 
Закупівельна діяльність підприємства в логістичній системі товароруху // Вісник 
КНТЕУ. – 2010. - №4. – С. 54-59. 
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Організаційний комітет XІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Європейський вектор модернізації економіки: 

креативність, прозорість та сталий розвиток» 

висловлює щиру вдячність партнерам за підтримку в проведенні 
наукового заходу: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Дякуємо за ваш внесок та сподіваємося на подальшу плідну 
співпрацю! 

Організаційний комітет конференції 

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 
https://tukir.com.ua 

ПП «Аксікон» - директор 
Тимофєєв О.В. 

Start-up центр ХНУБА 
«New Development» 

t.me/New_development

Інвестиційна будівельна компанія 
«Титаніум» 

http://www.new.titanium.net.ua 

Громадська 
організація 

«Лабораторія 
креативних ідей» 

ТОВ «Державні  Закупівлі  Прозоро»; 
e-mail:  prozzoro@ukr.net; 

(050)-633-5886 
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НАШ СЛАВЕТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ХІБІ-ХДТУБА-ХНУБА 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
має славетну історію. 90 років тому, для вирішення проблем забезпечення 
народного господарства спеціалістами в галузі будівництва та архітектури, 
був заснований Харківський 
інженерно-будівельний інститут 
(ХІБІ). 

За всі часи роботи навчальний 
заклад був одним із провідних 
інституцій вищої освіти будівельного 
та архітектурного напрямків, 
відкликався на потреби  галузевого кадрового забезпечення. 

У 1994 році Харківський інженерно-будівельний інститут було 
перетворено на державний університет (ХДТУБА), а в 2011 році 
університет отримав статус Національного (ХНУБА). 

За 90-річний період свого існування університет підготував понад 60 
тисяч висококваліфікованих спеціалістів будівельного, архітектурного, 
інженерно-технічного, економічного, інформаційно-технологічного, 
екологічного профілю для різних галузей економіки не тільки суверенної 
України, а також для 80 країн ближнього та далекого зарубіжжя. 

Сьогодні Харківський національний університет будівництва та 
архітектури - університет, який має в своєму складі 6 факультетів, 36 
кафедр, з них випускових - 21, які здійснюють підготовку бакалаврів за 17 
спеціальностями, а магістрів - за 11; докторів філософії - 5. Освітній 
процес забезпечує 51 доктор наук, професори, 241 кандидати наук, 
доценти. Серед викладачів університету 16 осіб є академіками, дійсними 
членами, членами-кореспондентами різних галузевих академій наук; 26 
осіб мають почесні звання та державні нагороди; 8 є лауреатами 
державних премій. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
пишається своєю славетною історією, науковими здобутками, класичними 
освітніми традиціями, плідною міжнародною діяльністю, видатними 
науково-педагогічними працівниками і талановитими випускниками, які з 
гідністю та честю несуть добре ім’я випускника ХІБІ-ХДТУБА-ХНУБА. 
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Загальна інформація про кафедру 
ЕКОНОМІКИ 

Кафедра економіки Харківського національного університету 
будівництва та архітектури здійснює підготовку фахівців за 
спеціальностями 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність», здатних до висококваліфікованої аналітичної, 
організаційної та дослідницької роботи в різних галузях національного 
господарства. 

Навчальний процес на кафедрі економіки забезпечується 
висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом з потужним 
науково-педагогічним потенціалом та практичним досвідом роботи. 

Викладачі кафедри постійно і активно підвищують свою кваліфікацію 
та професіоналізм, використовують передові методики організації 
лекційних та практичних занять. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
051 «Економіка» 

здійснюється за трьома освітніми 
рівнями: 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  
076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» здійснюється за 
двома освітніми рівнями: 

За рекомендацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України в рамках професіоналізації публічних закупівель, інноваційної 
МЕРТ в освітньо-професійну програму за спеціальністю 051 «Економіка» 
на другому (магістерському) освітньому рівні впроваджено навчальну 
дисципліну «Публічні закупівлі та тендери в будівельній галузі». В 
межах спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
на другому (магістерському) освітньому рівні впроваджено професійне 
спрямування «Публічні закупівлі». 

Кадровий склад кафедри економіки відповідає Ліцензійним вимогам, 
що висуваються МОН до провадження освітньої діяльності в ЗВО на 100%. 
Це свідчить про якісну роботу викладачів та постійний саморозвиток і 
самовдосконалення, відповідність сучасним трендам європейської освіти. 

«Публічні закупівлі» «Підприємництво» 

бакалавр 

магістр магістр 

доктор філософії 

бакалавр 
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Наукова діяльність кафедри економіки
Кафедра економіки має розвинені партнерські відносини з 

провідними бізнес-структурами. Систематично проводяться зустрічі з 
представниками бізнес-кіл Харківщини в форматах лекцій, круглих столів 
та тренінгів. 

Щорічно кафедрою економіки проводяться науково-практичні та 
науково-методичні конференції, присвячені актуальним проблемам 
національної економіки та освіти.  

Учасниками конференції є представники бізнесу, органів влади, 
громадських організацій, професорсько-викладацький склад закладів 
вищої освіти, молоді вчені, аспіранти, студенти. 
У рамках наукових напрямів кафедри сформувалась наукова школа, 
діяльність якої спрямована на проведення фундаментальних та прикладних 
досліджень, підготовку наукових кадрів, підвищення рівня підготовки 
бакалаврів, магістрів та докторів філософії. Викладачі керують науково-
дослідною роботою студентів та аспірантів щодо вирішення основних 
проблем національної економіки. 
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ЛАБОРАТОРІЯ КРЕАТИВНИХ ІДЕЙ» 

У кожного в цьому світі є місія. 
Наша місія — розвиток креативного 

науково-економічного потенціалу суспільства. 

Громадська організація «Лабораторія креативних 
ідей» (ГО «ЛаКІ») заснована ПРОФЕСОРСЬКО-

ВИКЛАДАЦЬКИМ КОЛЕКТИВОМ КАФЕДРИ 
ЕКОНОМІКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА ТА 

АРХІТЕКТУРИ з метою розвитку науково-економічного потенціалу членів 
організації; сприяння їх професійному зростанню; активізації наукових 
досліджень та підприємницької діяльності, в тому числі популяризації 
соціального, жіночого та креативного підприємництва; становленню 
громадянського суспільства; сприяння інклюзії соціально вразливих верств 
населення в науково-освітній та підприємницький простір; популяризації 
соціально-економічної культури та відповідальності в суспільстві, його 
патріотичного становлення, а також індивідуалізації особистісного 
розвитку; сприяння та підтримки волонтерського руху в Україні та за її 
межами; академічної мобільності та доброчесності; розробки методичних, 
інформаційних, науково-популярних та консультаційних (дорадчих) 
публікацій; наукового консультування установ, підприємств, організацій; 
підтримки та здійснення фундаментальних та прикладних досліджень в 
сфері економіки та підприємництва; підтримки старт-ап руху, сприяння 
розвитку інноваційної діяльності та винахідництва; підтримки розвитку 
SMART-технологій та сприяння їх активному впровадженню в бізнес-
сферу та суспільне життя. 

Місія громадської організації «Лабораторія креативних ідей» - 
сприяти розвитку креативного економічного (науково-економічного) 
потенціалу суспільства та всебічний професійний розвиток громадян, в 
тому числі членів організації, розвиваючи співробітництво та партнерські 
відносини в сфері економіки та підприємництва з метою реалізації 
суспільних інтересів. 

Напрямки діяльності громадської організації «Лабораторія 
креативних ідей» 

− професійна, освітня, науково-дослідна діяльність; 
− організація освітніх та публічних заходів відповідно до мети 

діяльності; 
− консультаційна діяльність; 
− підготовка та поширення науково-методичної та освітньої 

літератури. 
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