
21-22 квітня
2021 року

ХАРКІВ 2021

Міністерство освіти і науки України 
Головне управління статистики у Харківській області 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (Polska) 
Katowice School of Technology 

School of Economics and Management in Public Administration 
in Bratislava, Slovakia 

Deutsche Angestellten-Akademie 
Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт  

(Рэспубліка Беларусь) 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків) 
Громадська організація «Лабораторія креативних ідей» 

Бердянський державний педагогічний університет 
Одеський національний економічний університет 

Харківський національний університет  
будівництва та архітектури 



МАТЕРІАЛИ 

XІІІ Міжнародної науково-практичної конференція 

«Європейський вектор модернізації економіки: креативність, 
прозорість та сталий розвиток» 

21-22 квітня 2021 року

Харків 2021 

Міністерство освіти і науки України 
Головне управління статистики у Харківській області 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (Polska) 
Katowice School of Technology 

School of Economics and Management in Public Administration in 
Bratislava, Slovakia 

Deutsche Angestellten-Akademie 
Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт 

(Рэспубліка Беларусь) 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» 
Український державний університет залізничного транспорту 

(м. Харків) 
Громадська організація «Лабораторія креативних ідей» 

Бердянський державний педагогічний університет 
Одеський національний економічний університет 

Харківський національний університет 

будівництва та архітектури 



2 

УДК 001: 330.34 М34 

Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий 
розвиток» містять результати досліджень науковців та практиків з актуальних 
проблем модернізації національної економіки за європейським вектором розвитку 
на принципах прозорості, креативності, стабільності. 

Матеріали адресовані науковцям, фахівцям-практикам, здобувачам вищої 
освіти і зацікавленим питаннями креативної економіки, стартап рухів, 
ресурсозбереження та енергоефективності, безпеки соціальноекономічних систем, 
інструментів забезпечення прозорості публічного сектору економіки держави.  

Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакційна колегія не несе 
відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, яку надано в 
рукописах, а також коректність цитованості матеріалу і залишає за собою право 
не розподіляти поглядів деяких авторів на ті чи інші питання, які розглянуті на 
конференції.  

Редакційна колегія: 

Калініченко Л.Л. – заступник 
голови, зав. кафедри економіки та 
бізнесу ХНУБА, д-р екон наук, 
професор. 

Устіловська А.С. – д-р філос. з екон., 
викладач. 

Бредіхін В.М. – канд. техн.. наук, 
доцент.  

Тодріна І.В. ‒ канд. екон. наук, 
доцент. 

Відповідальний за випуск: 

Д-р філос. з екон. Устіловська А.С. 

УДК 001: 330. 34 М34 

© Колектив авторів, 2021 
© Харківський національний університет 

будівництва та архітектури, 2021ISBN 978-617-7664-79-5



3 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ПРИ ВІДКРИТТІ ХІІ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ВЕКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: КРЕАТИВНІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ 

ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК» 

 

ВЛАСНА СПРАВА ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ  

 
Провідний фахівець Поставна Н.О. 

Харківський міський центр зайнятості 
 

Бути успішним та побудувати успішну кар’єру завжди було та буде у 
тренді, саме тому секції конференції «Креативна економіка та підприємництво» є 
сьогодні вкрай актуальною. 

Для початку давайте дамо визначення, що таке підприємництво. Хочу 
зазначити та підкреслити, що це на власний ризик діяльність, яка спрямована для 
отримання прибутку. 

Підприємництво – це самостійна, систематична, на власний ризик 
діяльність, по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг, 
спрямована на одержання економічних або соціальних результатів та отримання 
прибутку, яка здійснюється фізичними або юридичними особами , 
зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності згідно порядку, 
встановленому законодавством. 

А підприємець організовує власну справу за власні кошти та бере на себе 
ризик і відповідальність. 

Підприємець ‒ це людина, яка за власні кошти організовує власну справу, 
керує нею і бере на себе ризик і відповідальність за результати діяльності 
створеного підприємства.  

Для відкриття власної справи потрібна ідея. Це може бути ваш досвід 
роботи, це можуть бути ваші навички, здібності, компетенції, які ви отримуєте під 
час навчання. 

Одним з найважливіших етапів у започаткуванні власної справи є 
планування. На основі якого ми розробляємо бізнес-план. Планування 
підприємницької діяльності можливо виділити на 3 етапи: 

1 Організаційні питання 
2 Маркетингові дослідження 
3 Фінансовий план 
1. Організаційні питання 
Бізнес план розпочинається з Організаційних питань, де  містяться основні 

положення усього бізнес-плану. Саме тут ми розкриваємо суть бізнесу, подаємо 
інформацію, яка дає уявлення про бізнес і забезпечує всі необхідні дані, які 
характеризують майбутню діяльність. Таким чином, у розділі повинні бути 
висвітлені основні цілі та стратегія, а також розроблені конкретні заходи для її 
досягнення. 

Можна виділити наступні організаційні заходи: 
- Відкриття особи, як Фізичної-особи підприємця. 
- Знайти приміщення для ведення бізнесу. 
- Підібрати персонал. 
- Продумати про закупівлю товарів (де та у кого). 
- Заключення різноманітних договорів (оренда, найм працівників, з 

підрядниками тощо). 
2. Маркетингові дослідження 
Це системний підхід до просування продуктів і послуг, що задовольняють 
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потреби ваших клієнтів. Вам потрібно знати хто ваша цільова аудиторія. 
При розробці маркетингового плану потрібно детально вивчити 

конкурентів, їх підхід і системи просування продуктів. При цьому не можна 
забувати, що існує етика бізнесу, коли не допускається грубе копіювання 
матеріалів конкурентів, відкрите змагання і приниження їх продукту через свої 
рекламні матеріали. Відомості, отримані в ході аналізу конкурентів, підлягають 
ретельному аналізу, але не використання в своїх кампаніях. Якщо дивитися на 
приклади маркетингового плану інших компаній, на даному етапі вони 
відповідають на наступні питання: 

Сильні сторони конкурентів: чим вони залучають клієнтів? 
Які додаткові послуги надають? 
Як їх сприймає «ідеальний клієнт»? 
Що вони можуть поліпшити в своїй роботі? 
Як виглядає ваш план на тлі їх дій? 
Успішне ведення бізнесу можливо при дослідженні та аналізу ринку 

товарів (робіт, послуг) на постійній основі, використанні ефективної реклами 
своєї діяльності. 

Одними із ефективних сучасних способів просування товарів є 
інструменти ІТ-технологій.  

Сьогодні жоден серйозний ресурс не має шансів успішної діяльності без 
попередньої його оптимізації та подальшого просування. Наприклад, 
ефективність реклами в пошукових системах у 6 разів вище, ніж у банерної 
реклами. 

Основні види просування товарів, робіт і послуг в Інтернеті це: 
- банерна реклама;
- дошки оголошень, виставки;
- поштові відправлення, Інтернет-розсилки;
- сайт,  веб-сторінка;
- пошукова оптимізація (SEO).
3 Фінансовий план
Фінансовий менеджмент має вирішальне значення для успіху вашого

бізнесу. Вам потрібно буде знати, скільки необхідно фінансування, де ви можете 
його отримати та як керувати своїми фінансовими домовленостями.  

У фінансовому плані ми вказуємо не тільки джерела фінансування, але й 
враховуємо - закупівлю обладнання та техніки, витратних матеріалів, сплату 
оренди, виплату заробітної плати найманим працівникам тощо. 

Існує декілька варіантів пошуку коштів на започаткування 
підприємницької діяльності: 

- власні заощадження;
- залучення коштів на умовах колективного співфінансування 

(краудфандингу) на спеціальних інтернет-платформах (Спільнокошт, Kickstarter 
та ін.); 

- участь в програмах міжнародних «донорів», подання грантових заявок
на фінансування (ЄБРР, Ресурсний центр ГУРТ та ін.) та програмах реалізації 
громадських бюджетів: 

- залучення інвестиційних і кредитних ресурсів.
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ДОСЯГНЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ  СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ ЇХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЮ 

Касека В.М. 
ТОВ «Сапфір Консалтинг», директор 

Для будь-якої держави сфера публічних закупівель є напрочуд важливою, 
оскільки пов’язана з використання бюджетних коштів. З огляду на це підготовка 
спеціалістів (як замовників, так і учасників) потребує особливої уваги з боку 
закладів освіти. Зацікавленість профільного міністерства у підготовці кадрового 
резерву повинна спонукати його працювати у міцному зв’язку з Міністерством 
освіти і науки України для підтримки та лобіювання інтересів закладів освіти у 
підготовці фахівців в сфері публічних закупівель, що призведе до повної та 
всебічної їх професіоналізації. 

З прийняттям нової редакції закону «Про публічні закупівлі» відбуваються 
суттєві зміни в організації закупівельної діяльності державних замовників. 
Тендерні комітети можуть діяти виключно до 01.01.2022 року, після цього 
закупівельною діяльністю на підприємстві може займатися тільки уповноважена 
особа. Кожному здобувачу посади уповноваженої особи замовника в сфері 
публічних закупівель необхідно буде пройти тестування у відповідності до 
затвердженого порядку і реалізації у електронній системі закупівель.  

Очевидною є необхідність підготовки фахівців, по-перше, до складання 
тестування, по-друге, до здійснення професійної діяльності. Для підготовки 
фахівця в сфері публічних закупівель пропонується механізм професіоналізації, 
який включає чотири форми підготовки, а саме:  

-навчання на освітній програмі у закладі вищої освіти. Ця форма
професіоналізації охоплює весь спектр компетентностей, якими має оволодіти 
фахівець в сфері публічних закупівель, при цьому використовуються сучасні 
методи навчання, які запаралелені з практичною підготовкою та отриманням 
досвіду від спеціалістів-практиків у сфері публічних закупівель;  

-курси підвищення кваліфікації, які покликані оновити та актуалізувати
знання, що напрочуд важливо саме в сфері публічних закупівель, якій властиві 
часті зміни у законодавчому та процедурному полі; 

-курси з підготовки до тестування уповноважених осіб в сфері публічних
закупівел – форма професіоналізації в сфері публічних закупівель, запропонована 
автором даного дослідження, з метою підготовки до складання тесту 
уповноваженої особи. Це одноразове цільове навчання для поглиблення знань 
нормативно-законодавчої бази в сфері публічних закупівель; 

-семінари, тренінги в сфері публічних закупівель (ця форма
професіоналізації використовується за необхідності, під час, наприклад, 
локальних змін, знання сутності яких необхідно гармонійно інтегрувати в 
загальний масив знань та навичок в сфері публічних закупівель. 

Бенефіціари проекту професіоналізації сфери публічних закупівель, а саме 
держава, замовник, учасник та працівник (як з боку замовника, так і з боку 
учасника) отримають вигоди від цього процесу. При цьому можемо розрахувати 
економічний ефект для замовника, враховуючи суми штрафів за новим 
законодавством і ймовірність їх отримання за наявності непрофесіоналів на 
посадах уповноважених осіб. Таким чином, професіоналізація – найлогічніший 
шлях розвитку сфери публічних закупівель. Більш того, слід наголосити, що без 
професіоналізації вся філософія, за якою існує ProZorro, знецінюється, втрачаючи 
міцне підґрунтя виховання нової генерації фахівців, для яких принципи ProZorro 
будуть зрозумілими і природніми. 
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«СИСТЕМА СТАТИСТИКИ  ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР  
У ПРИЙНЯТТІ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» 

 
Начальник управління поширення інформації та комунікацій Глухова О.А. 

Головне управління статистики у Харківській області 
 

Ефективне управління процесами, що відбуваються у соціально-
економічному житті країни, неможливе без побудови сучасної, гнучкої та 
прозорої статистичної системи, здатної оперативно та об’єктивно відображати 
тенденції у розбудові суспільства. 

У сучасному світі підвищення якості, доступності, ефективності 
інформації, її неперервний та інноваційний характер роблять. Сьогодні на всіх 
рівнях стверджуються постулати про цінність інформації, кадрів, людського 
потенціалу, інтелектуалізму, оскільки, наше століття  – це, насамперед, вік 
інформації. 

Статистика – це складна, багатокомпонентна і багатогранна наука, яка 
охоплює та вивчає різні суспільні процеси та явища з кількісної та якісної сторін 

Офіційна статистика – як засіб для розроблення політики та об’єктивної 
бази для стратегічних урядових рішень в економіці та соціальній сфері –вимірює 
реалії нашого соціального, економічного, культурного, політичного та 
інституціонального світу. 

Реалізація Державної програми переходу на міжнародну систему обліку і 
статистики, дозволила сформувати таку модель державної статистики, яка в 
основному відповідає умовам розвитку ринкових відносин та міжнародним 
стандартам у цій галузі. 

За останні роки запроваджено нові методи та підходи до статистичного 
обліку. Досягнення у галузі статистики сприяли поліпшенню інформаційного 
забезпечення державного управління, підвищенню якості оцінки розвитку 
економіки та соціальної сфери, більш повному задоволенню інформаційних 
потреб суспільства.  

Наразі у сучасній світовій економіці відбуваються масштабні 
трансформації, пов’язані з переходом на нові моделі соціально-економічного 
розвитку, які базуються не лише на передових технологіях, а й на нових формах 
організації бізнесу, застосуванні нових, соціокультурних чинників зростання й 
конкурентоспроможності. 

Система статистики - середовище, де відбуваються виробничі процеси (у 
міжнародній практиці використовується поняття статистичного бізнес-процесу), 
кінцевою метою яких є створення статистичних продуктів (власне статистичної 
інформації/даних).  

Функціонування системи статистики полягає у забезпеченні двох таких 
умов: 

1) статистичні дані повинні відповідати інформаційним потребам 
користувачів, бути надійними та вчасними, доступними й зрозумілими для них; 

2) статистичне виробництво, яке фінансується з державного бюджету, 
тобто здійснюється за кошти платників податків, повинне оптимально 
балансувати між дедалі зростаючим у суспільстві попитом на інформацію і 
постійним скороченням видатків на її підготовку. 

Якщо оцінювати поточний стан справ та розвиток державної статистики, 
слід зауважити, що система статистики - одна з небагатьох,  яка, починаючи з 90-х 
років минулого століття, в основу свого реформування поклала стратегічне 
планування. Довгострокова програма розвитку, що мала на меті переведення 
пострадянської статистичної системи в Україні на міжнародні стандарти, задала 
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чіткий напрям усьому подальшому реформуванню вітчизняної статистики. Цей 
напрям особливо актуальний нині, беручи до уваги зобов'язання України у сфері 
статистики згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.  

Реалізація трьох подальших довгострокових програм розвитку державної 
статистики, здебільшого, була націлена на підвищення якості статистичних 
продуктів. Адаптована глобальна оцінка національної статистичної системи 
(АГО), що була здійснена у 2011 році провідними фахівцями профільних 
європейських організацій, зокрема ЄЕК ООН та Євростату, засвідчила досягнення 
українською статистикою мети реформування, а саме, належного рівня якості 
даних. Тобто, перший «зовнішній» (користувацький) результат реформування 
системи державної статистики був визнаний міжнародними експертами 
успішним. 

Одночасно висновки АГО містили також положення щодо схвалення 
зусиль Держстату й у площині покращення виробничого процесу. Зокрема, 
стосовно модернізації програмно-технологічного комплексу, впровадження 
системи управління якістю з використанням схваленої Конференцією 
європейських статистиків типової моделі опису статистичного бізнес-процесу, а 
також  намірів щодо проведення оцінок ефективності статистичної. 

Модернізація інформаційних і комунікаційних технологій у статистичному 
виробництві, яка й досі триває, передбачала такі основні заходи: 

– модернізацію програмно-технічної бази, використання сучасних 
програмних і технічних засобів, ефективне функціонування та розвиток 
комп’ютерних мереж центрального і територіального рівня; 

– розроблення типових уніфікованих технологій та прикладного
програмного забезпечення автоматизованої обробки статистичної інформації на 
основі використання стандартних програмних засобів (операційних систем, 
офісних програмних засобів, реляційних систем управління базами даних, 
статистичних програмних пакетів тощо);–перехід до технологій, що базуються на 
використанні систем управління базами даних, мережної обробки, архітектури 
"клієнт–сервер"; 

– забезпечення захисту та конфіденційності статистичної інформації в
процесі її обробки та поширення; 

– порядкування інформаційних фондів органів державної статистики та
забезпечення можливості доступу до них користувачам; 

– удосконалення методів і технологій поширення статистичної інформації
на основі використання мережі Інтернет; 

– підготовку спеціалістів з питань впровадження та використання сучасних
інформаційних і комунікаційних технологій. 

Завдання щодо досягнення другого, «внутрішнього» (виробничого) 
результату реформування системи державної статистики визначено у поточній 
довгостроковій програмі розвитку державної статистики. Пріоритети Стратегії 
розвитку державної статистики на період до 2017 року пов'язані із 
редизайнерінгом процесу статистичного виробництва, спрямованим на 
підвищення його ефективності. 

На здійснення заходів, передбачених Стратегією розвитку державної 
статистики на період до 2017 року: 

створено систему зворотного зв’язку з користувачами статистичної 
інформації та респондентами державних статистичних спостережень; 

здійснено заходи з оптимізації державних статистичних спостережень, 
переведення їх на вибіркові методи обстеження; 

сформовано політику якості в органах державної статистики; 
відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій запроваджено 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2013-%D1%80#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2013-%D1%80#n7
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методологію складення національних рахунків; складено економічні рахунки 
сільського господарства; розроблено методологію складення екологічного 
рахунка з охорони атмосферного повітря; оновлено Статистичну класифікацію 
продукції та методології ведення обліку зовнішньої торгівлі товарами та 
послугами; оновлено методологічні положення щодо статистики наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності підприємств, розроблено методику 
розрахунку сумарного індексу інновацій; розроблено методологічні засади 
статистики ділової активності підприємств і запроваджено розрахунок індикатора 
економічних настроїв; запроваджено складення енергетичного балансу України; 

відповідно до регламентів Європейського Парламенту та Ради ЄС 
розроблено та удосконалено методологію державних статистичних спостережень 
щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах 
та з питань виробництва, реалізації, надходження на переробку 
сільськогосподарської продукції; запроваджено державні статистичні 
спостереження щодо цін на природний газ та електроенергію, які постачаються 
споживачам, та зміни цін на первинному та вторинному ринку житла; 
запроваджено розрахунок та оприлюднення індексів внутрішнього і зовнішнього 
обороту як складових індексу обороту продукції промисловості, а також сезонно 
скоригованого індексу промислової продукції; розпочато роботу з розрахунку 
основних показників статистики демографії підприємств; 

створено інтегровану систему статистичної інформації для підготовки і 
проведення державних статистичних спостережень; 

здійснено перехід від галузевого принципу до процесно-орієнтованого 
методу збору, обробки та поширення статистичної інформації. 

У 2019 р. було затверджено Програму розвитку державної статистики до 
2023 року. Метою цієї Програми є реформування державної статистики для 
задоволення сучасних потреб суспільства в об’єктивній, достовірній та 
неупередженій статистичній інформації, яка відповідає основним принципам 
офіційної статистики, схваленим Генеральною Асамблеєю ООН, та Кодексу норм 
європейської статистики, для прийняття обґрунтованих рішень, проведення 
досліджень і відкритих обговорень.  

Програма охопила всі аспекти розвитку та вдосконалення системи 
державної статистики і в значній мірі передбачає координацію дій органів 
державної влади з питань організації діяльності, пов’язаної із збиранням і 
використанням статистичної інформації та адміністративних даних. 

Отже, сучасна українська статистична система є результатом реалізації 
низки програм реформування, які є узгодженими з напрямами розвитку 
Європейської Статистичної Системи (ЄСС) і мають відповідну обґрунтованість та 
послідовність дій. 

Державна система статистики сприяє: 
– посиленню взаємодії між органами державної статистики та державної 

влади з питань збирання і використання статистичних та адміністративних 
даних;–створенню інформаційної системи підтримки процесу розроблення 
коротко-і середньострокових прогнозів з використанням сучасних моделей їх 
розроблення, підвищенню якості та реалістичності прогнозів економічного і 
соціального розвитку України, дієвості державної економічної політики; 

– поліпшенню процедур розробки статистичних даних з урахуванням 
міжнародних стандартів і методів, а також універсальному використанню 
класифікацій, реєстрів і баз даних, що створюються та використовуються 
органами державної влади; 

– переходу до більш широкого та комплексного використання 
адміністративних даних для потреб державної статистики; 
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– налагодженню взаємодії інформаційних систем органів державної 
статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну 
інформацією; 

– проведенню методологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне 
використання інформаційних ресурсів; 

– застосуванню методів зіставлення і узгодження даних, отриманих з 
різних джерел. 

Статистика відіграє подвійну роль в суспільстві: вона забезпечує 
інформацією, на якій базуються політичні рішення, і вона є інструментом оцінки 
прогресу, досягнутого в різних політичних сферах. Крім того, в ринковій 
економіці бізнес-структури залежатимуть від статистики, що надає інформацію, 
виходячи з якої вони, можливо, частково приймають свої рішення щодо 
інвестування в країну.  

Необхідно зауважити, що в умовах економічної та соціальної 
нестабільності, кризових явищ оцінити ефективність роботи органів державної 
влади та місцевого самоврядування, виявити закономірності розвитку соціально-
економічних явищ та спрогнозувати їх розвиток є досить складно. Проте знання 
сутності та особливостей застосування того чи іншого статистичного методу, його 
можливостей щодо оцінювання наявної інформації дає змогу ефективно 
використовувати статистичні методи для аналізу соціально-економічних явищ і 
процесів за різних обставин і  надає вагомі переваги працівникам органів 
державного управління у прийнятті обґрунтованих управлінських рішень. 

Передумовою ефективного застосування статистичних даних у сфері 
державного управління є власне наявність якісної та надійної статистичної 
інформації, отримання якої стає можливим за умови державної підтримки 
статистичного моніторингу стану та тенденцій розвитку всіх явищ та процесів 
суспільного життя, врахування основних показників, які є індикаторами оцінки 
такого стану. 

Статистика України базується на концепціях та методологіях, розроблених 
на національному та міжнародному рівнях. Сьогодні використання  міжнародного 
досвіду та співставних даних, забезпечення конфіденційності первинних даних та 
управління людськими ресурсами вважаються інвестиціями у середньо та 
довгострокове майбутнє офіційної статистики України. 

Системи, що застосовуються на даний час для статистичної оцінки в різних 
країнах світу, є національними за своєю організацією. Їх мета полягає у 
забезпечені даними національних урядів шляхом вимірювання національної 
економіки та взаємодії між цією економікою та іншим світом. Економічні союзи 
країн, такі як Європейський Союз та Єврозона наразі складають статистичну 
картину своїх економік шляхом агрегації відповідної статистичної інформації 
країн-членів.  

Завдяки сучасним інформаційним технологіям вітчизняна статистика має 
значні досягнення у зборі та обробці економічних та соціальних статистичних 
даних, забезпеченні доступу користувачів до інформації на всіх стадіях 
управління. Проте органи державного управління не повною мірою 
використовують наявну статистичну інформацію та можливості статистичного 
аналізу, оскільки не володіють достатніми знаннями щодо переваг та 
особливостей практичного застосування статистичних методів. 

Більшість соціально-економічних явищ і процесів складні, закономірності 
їх розвитку формуються під впливом низки взаємопов’язаних факторів, багато з 
яких не мають чітких кількісних вимірників, тому потребують застосування 
інших методів для їх оцінки. Статистичні показники відображають лише кількісні 
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зміни розвитку явища і не оцінюють якісних змін, тому для аналізу і 
прогнозування таких явищ користувачам необхідно використовувати комбіновані 
методи оцінювання. 

Процес статистичного аналізу повинен здійснюватися упорядковано, у 
певній послідовності, а необхідні аналітичні процедури реалізуватися за 
допомогою сукупності організаційних, методичних і технічних методів, способів і 
прийомів. Рівень якості організації статистичних досліджень в свою чергу 
забезпечить ефективність прийняття  управлінських рішень.  

Література: 1. Про затвердження Програми розвитку державної 
статистики до 2023 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів 
України № 222 від 27 лютого 2019 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 1072 від 04.12.2019) – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2019-%D0%BF#Text. 2. Про затвердження 
Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації державної регіональної політики [Електронний ресурс] : Постанова 
Кабінету Міністрів України № 856 від 21.10.2015 – Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF/page. 3. Розвиток системи 
державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень 
[Електронний ресурс]: проект – Режим доступу : 
http://www.ukrstat.gov.ua/prsds/prsds_u/opus.htm. 4. Про затвердження Стратегії 
розвитку державної статистики на період до 2017 року [Електронний ресурс] : 
Розпорядження Кабінету Міністрів України №  145-р від 20.03.2013 – Режим 
доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/145-2013-%D1%80. 5. Науково-
методологічні принципи забезпечення надійності результатів дослідження 
економічних явищ (можливості і обмеження методів статистики [Електронний 
ресурс] / А. Т. Опря. – Режим доступу : 
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2010/01/169.pdf. 6. Особливості 
формування сучасної економічної статистичної системи / Б. М. Перевалов // 
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : 
Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 113. - С. 76-79. - Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/ujrn/vchdpup_2013_113_22. 7. Актуальні проблеми та 
можливості застосування статистичних методів у державному управлінні / І. З. 
Саврас //  ISSN 2070-4011. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 1/2 
(46/47). Ч. 2. 
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СЕКЦІЯ 1. 

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

BUSINESS IDEA - THE FIRST STEP TO YOUR OWN BUSINESS 

Assistant Bozhyday І., Higher Education Seeker Vetchinkin О., 
Higher Education Seeker Pilka V. 

Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture 

Business has an even more important role in the suspension, providing 
opportunities for the development of the economy and employment. To that end, you 
should not be deprived of the way to deny arrival for the business, but the opportunity to 
create new additions for life and the development of the community, if you need 
services, for a comrade and the right to occupy for the population. There is also the 
possibility of self-development and victorious endeavors, ambitions, energy, knowledge 
and creativity for the economic development of the country. 

Take a look at your business and successfully implement your business idea in 
Ukraine; However, in business, you have enough time to come before proactive 
entrepreneurship, as you go to the riser at any hour and do not shift your failures to the 
fold ability of legislation, high tribute, the virus COVID-19 pandemic or the start-up 
capital. As a rule, the success of the implementation of business ideas was secured by 
the following: innovation, good service, consistently thoroughly understanding their 
product and competent marketing. 

Approved to the station. 42 of the State Code of Ukraine "Entrepreneurship is a 
self-reliant, innovative, systematic, state-of-the-art business, so that the subordinates of 
the state give [1].  

Every business starts with a business idea. Choosing a business idea is one of the 
most important steps in creating your own business. The wrong choice of business idea 
can lead, at best, to a waste of your time, and at worst - to a loss of money that you can 
invest in its development. Most ideas burn out at the initial stage of implementation and 
the reasons for this can be different: too much work, too little capital, incorrect business 
plan or loss to competitors. 

A business idea is a clear and concise description of a potential business. First of 
all, it is necessary to analyze what goods or services are and will be in demand. This can 
be done by answering the following questions: What customer needs will your business 
meet? What goods or services to sell? Who will you sell them to and how? 

A successful business idea will take into account the following criteria [2]: 
• the existence of demand for goods / services now and in the future;
• the price of the product / service that will be attractive to customers and will

bring enough profit to the entrepreneur; 
• availability of knowledge and skills necessary for the implementation of goods /

services of the entrepreneur; 
• availability of necessary resources;
• motivation to manufacture goods / services defined in the business plan.
In most classifications you can find the following requirements for a good

business idea: 
• The business idea must be implemented;
• A business idea must be in demand;
• The business idea must ultimately be profitable.
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So you need to start creating your business by making a list of all the ideas that 
seem interesting, then you need to assess whether they are actually implemented and 
choose the most promising. No business idea can be implemented without the 
entrepreneur taking a certain risk. It is to take prudent and considered risks that is the 
essence of doing business. 

Choosing a business idea is the first stage of starting your own business. The main 
next steps are: development of a business plan and business model, acquaintance with 
the legal regulation of business activities, search for project financing, choice of 
organizational and legal form of activity, company registration, team selection, 
management and business development, marketing [2]. 

It is better to choose a business idea by brainstorming: first just write down all the 
options of business that come to mind, even the most unexpected and unfeasible, and 
only after compiling a large list to begin assessing their importance, reliability and 
choice. It is better to make a list together with your future companions, as a last resort, 
just with friends and acquaintances. It is necessary to stimulate the most original 
proposals, even if it is unclear how such activities can make money. It is especially 
important to write down everything that you like to do or where you have experience. 

At the stage of choosing a business idea, you should very carefully analyze your 
desires, skills, actions and capabilities to avoid mistakes from the beginning. 

Owning a business as a way to earn money is not suitable for everyone. However, 
if we talk about its prospects, then with the successful organization and development of 
business own business in most cases gives more prospects than employment, at least 
because in your own business there is always room to develop and this development in 
material terms has a greater effect. than growth on the career ladder. However, of 
course, there are always and will not be very successful small entrepreneurs, such as 
those who trade in markets that earn no more than the average salary in the region. 

References: 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 04.04.2021 р.). 2. 
Гребеннікова А.А., Сокуренко О.О. Створення власної справи молоддю. Молодий 

вчений, 2017. № 7 (47). С. 421 -424. 
 

STAFFING SOCIAL ENTERPRISES IN UKRAINE 

 
Dvorkin S. 

Deutsche Angestellten-Akademie 

SmachyloV., Plichko I. 
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture 

 
Modern transformations of economic systems involve the socialization of 

business processes, which requires business representatives to adapt and form in the 
process of their activities not only economic, consumer, but also social value. In our 
country, social entrepreneurship is actively spreading, based on both the traditional 
Ukrainian practice of patronage and modern business models that are actively used in 
Western scientific thought. The lack of a legally regulated understanding of social 
entrepreneurship does not prevent the development of this activity in both scientific and 
practical terms. We can provide our own vision of the subject of social entrepreneurship 
- a business entity (legal entity or individual), the main purpose of which is to achieve a 
social goal by solving a socially significant problem, by doing business with 
employment of social categories, creating socially important products (services) and the 
direction of part of the income (profit) to fulfill the specified social goal, mission. 

At the same time, the issue of choosing a business model of a social enterprise 
and providing it with resources remains open and relevant, including human. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
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It is established that the most popular business model is the focus on attracting 
socially vulnerable groups - those who are excluded from local labor markets. Such 
categories include not only the economically inactive population in terms of inclusive 
categories, but also young people, women and people of pre-retirement age, among 
whom unemployment is rising. 

The study analyzed the labor market, namely: the number of unemployed, 
unemployed in terms of age and gender, place of residence and causes of 
unemployment. 

Analysis of the structure of the unemployed and the unemployed allowed to 
form a portrait of a potential participant in the subject of social entrepreneurship - a 
woman aged 15-34 and 40-49 years, who is unemployed or excluded from the labor 
market, and a man aged 15-29 and 40. -59 years ; identified significant potential for 
employment and inclusion among socially vulnerable groups - 3244.0 thousand people. 

It is possible to clearly identify the problem of employment by age (youth 
entrepreneurship and the problem of "ageism"); the problem of employment of people 
with disabilities; the solution of which is possible through the creation of a social 
enterprise. 

In order to solve the problem of employment of persons over 40+, the 
Employment Service launches the program "Training Voucher", which provides 
funding for training on the priority list of occupations for the unemployed for persons 
over 45 years. 

It is noted that the personnel management of social enterprises should be based 
on the theory of generations, which takes into account the age of work. 

This program is designed for vocational reorientation of the unemployed over 
the age of 40 for their training in relevant professions and further employment. There is 
also a one-time unemployment benefit to start your own business, which is an active 
method of increasing employment. 

Accordingly, the formation of teams of social enterprises of this type will have 
to take into account the characteristics of age characteristics, which can be revealed 
through the theory of generations. The latter is the division of people into 4 main 
generations, which are represented in the labor market (baby boomers, X, Y, Z). The 
population, among which unemployment is a problem, includes representatives of 
generation Y, as they are aged 40 to 59, and representatives of generation Z (15-24 
years). 

Generation Z labor characteristics include: creativity in solving tasks, lack of 
fear of losing a job, value of time and focus on one's own goals, high online and digital 
perception, work with information, weak social involvement and inability to form a 
team; Generation X: focus on routine work; focus on gradual career growth; 
fundamental approach in solving the tasks; workaholics; readiness for change, learning; 
global awareness, technical literacy. 

In order to involve them in the social enterprise team, it is necessary, according 
to the research, to form a dynamic and innovative culture of the organization, encourage 
employees to self-development and growth, ensure the combination of goals and 
common values, create a transparent cooperation mechanism based on digitalization. -
line presence. 

Further research involves the development of recommendations for personnel 
management of social enterprises, taking into account the theory of generations. 
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CONCEPT OF CUSTOMER ORIENTATION 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Khalina V., 
Higher Education Seeker Vasileva Т. 

Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture 

Author's vision of the economic category of customer orientation as a new 
effective paradigm of doing business with complete reformatting of the enterprise and 
all its elements to identify and meet consumer needs and form joint efforts with the final 
consumer value of its own product for sustainable and long-term relationships with 
customers in order to further maximize profits [1]. 

Basic principles of customer orientation: 
1. One of the key principles of customer orientation is honesty. If the company's

staff performs their duties carefully and conscientiously, it will be noted by customers 
and they will return to it again. 

2. Knowledge of your client's needs. This principle of customer focus is that the
company must have a clear idea of what their customer wants, ask questions and listen 
carefully to what customers answer. After purchasing a product or service, ask for 
feedback on the quality of the product or service and whether the customer is satisfied 
with the company's work. These basic actions express concern for the customer, which 
facilitates his return. 

3. Ability to understand and accept the client's point of view. Another principle
of customer orientation is to analyze the path of the client to the company, take his place 
and analyze the path he takes to purchase a product or service, evaluate and draw 
appropriate conclusions. 

4. Attention to detail. This principle of customer focus is that the company must
learn to notice the little things that it does not like and could theoretically irritate the 
consumer. Sometimes moments that do not require much effort can greatly affect other 
people. It is necessary to consider such things or change them, as a result, customers 
will be satisfied with the service. 

5. Ability to anticipate customer expectations. The last principle of customer
orientation is that the company should systematically surprise its customers. Serve 
customers a little better than expected, and they will be satisfied [2]. 

According to the authors, an effective strategy for the development of the 
organization is a customer-oriented strategy that requires efforts in various areas. 
Customer-oriented development strategy covers three main levels: corporate, which 
reflects the main directions of development of the organization and focuses on global 
competitive advantages, the level of business units (business strategy), which achieves 
and maintains competitive advantage in a particular business area, and functional level. , 
to ensure the solution of the tasks set at the two previous levels, with the maximum 
possible efficiency. To achieve an effective result in the implementation of customer-
oriented development strategy, it is necessary to carefully and qualitatively analyze the 
external and internal processes occurring inside and outside the organization and choose 
a strategy or strategic set that will best suit each enterprise [3]. 

Customer-oriented development strategy is the result of a complex and long 
process of actions and measures to improve business processes, continuous customer 
portfolio formation and improve customer relations, taking into account the company's 
interaction with the external environment, as well as development drivers designed to 
support sustainable and long-term life of the organization in a turbulent state of the 
socio-economic system [3]. Conceptually, the formation of customer orientation of the 
enterprise is presented in Fig. 1. 
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Figure 1. The concept of customer orientation  
(formed by the authors on the basis of [4-6]) 

 
This concept has some common features with the approaches to this issue of 

other scientists [4-6], but differs significantly in specificity, application and use of the 
latest approaches. In particular, none of the analyzed concepts uses the tools of 
cognitive psychology, does not pay due attention to the continuous improvement of the 
service process and staff training. These features determine the scientific novelty and 
applied value of this concept. 

References: 1. Khalina V., Vasileva T. Customer orientation as a new paradigm 
of doing business. Economy and state. 2018. №9. рр. 75-78. 2. Lemke F., Moira C., 
Hugh W. Customer Experience Quality: an Exploration in Business and Consumer 
Contexts Using Repertory Grid Technique // Journal of the Academy of Marketing 
Science. 2011. № 6 (39). 3. Khalina V., Vasileva T. Theoretical aspects of forming a 
customer-oriented strategy of the enterprise. Efficient economy. 2019. №9. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7271. 4. Ustyan O. Conceptual approach 
to the introduction of customer-oriented marketing in the enterprise of entertainment 
and recreation. Bulletin of socio-economic research. №2-3 (63-64). рр. 61-68. 5. 
Deyneka O. Client-orientation of retail chain enterprise: steps from declaration to 
realization. Ekonomichnyi analiz. 2010. No. 5. pp. 75–79. 6. Vantukh T.Z. Gist and 
definition «customer-oriented deposit policy». Finansovo-kredytna diialnist: problemy 
teorii ta praktyky. 2015. No. 2. pp. 17–25. 
 

 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7271
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IMPLEMENTATION OF WORLD EXPERIENCE OF CREATIVE ECONOMY 

IN UKRAINE 

 

PhD in Economy Loboda N.O., master Sivak V.S. 
Lviv National University after I. Franko 

 
The search for new ways to improve Ukraine's economy and strategic 

development is critical in times of pandemics and global crises. At this time, the classic 
approaches are guaranteed not to bring the desired result. That is why it is advisable to 
consider, gain experience and implement global practices of creative economy in 
Ukraine. The modern world and society directly depend on the information space in 
which they are. During a pandemic, the organization of this space is critical, it requires a 
systematic approach, miscalculations of all possible risks, creativity and flexibility - this 
is the foundation of a creative economy. Such an economy involves the rational use of 
resources, skills to capitalize on talent, intelligence, the ability to implement and sell 
relevant solutions in various fields, these are opportunities for self-development of 
citizens. 

"Creative economy" is defined as a set of individuals and businesses that create 
artistic, cultural, innovative products and services. This system involves close 
collaboration, collaboration and teamwork, so recently created a lot of creative spaces 
where everyone can present their ideas and work, get feedback and advice, develop 
strategies and projects. The basis of the concept is the use of creative imagination to 
increase the value of ideas. It is new ideas that enrich this world today, not money and 
technology. New ideas regenerate production, industry, services and trade. In such an 
environment, people want to work and develop. 

To date, hundreds of programs of various scales have been introduced around 
the world to strengthen the creative sector, and five components have been identified, 
the simultaneous development of which is the main support for the expansion of the 
sector. First of all, it is the development of policies and legal basis, the involvement of 
professional associations. Secondly, increase of organizational capacity, adaptation of 
education and constant self-development. The work of incubators and accelerators, the 
creation of clusters and hubs is important. The last component is the adoption of 
experience and focus on international markets and the global creative economy. At the 
moment, the most striking example of the development of all these components of the 
creative sector is the United Kingdom. Today, the creative industries in the UK are £ 77 
billion and 1.7 million jobs. According to PwC, one of the largest clusters of creative 
industries in Europe is Barcelona. Here is the Catalan Institute of Cultural Enterprises - 
this institution supports the activities of 140 thousand creative entrepreneurs represented 
in the region. 

Ukraine has only recently begun to develop the creative economy sector. 
Namely, last year initiatives were launched to support Ukrainian creative industries, 
develop tourist infrastructure, restore cultural heritage as part of the "Great 
Restoration", and also created hubs for coworking in the regions of Ukraine. 

Literature: 1. Ukraine 2030: The doctrine of balanced development / O. 
Humenna, N. Chala, etc.; for science. ed. O. Zhilinska. - Lviv: Calvary. 2017. - 168 p. 
2. Skyba M. Creative economy in Europe: 5 steps to take off / Mykola Skyba // 
"Ukrainian Truth" with the assistance of the EU-Eastern Partnership Program "Culture 
and Creativity" [Electronic resource]. - Mode of access to the resource: 
https://www.culturepartnership.eu/ua/article/creative-economy-steps-to-rise. 
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THE INTERACTION BETWEEN STUDENT FEES AND SUPPORT AT 

EUROPEAN LEVEL 

 
PhD, Associate Professor Omoush M., 

Business Administration Department, Business Faculty, Tafila Technical University, 

Jordan 

PhD, Associate Professor Kylnytska Ye.  
Kharkiv National University оf Civil Engineering and Architecture 

 
The interaction between student fees and support is complex, and it is challenging 

to compare national realities accurately and clearly at European level.  
Similar questions need to be asked about student financial support systems. What 

are the main forms of student support, and what is the purpose of such support: to 
reward and incentivise good academic performance, or to mitigate financial need? Is 
financial support paid directly to students in the form of a grant, which does not have to 
be paid back, or as a loan, which does have to be repaid? Where there are grants, are 
they awarded to some or to all students? If it is to some, what are the main criteria, and 
how much support is provided? In addition to direct financial support, are families of 
students supported indirectly in the form of family allowances or tax relief?  

Higher education studies entail substantial investment, and students may be 
required to bear (a part of) the costs through fees. Student fees may comprise a variety 
of costs charged to students, including for example, tuition fees, enrolment, 
administration and examination fees. Contributions to student organisations are 
excluded from the analysis.  

Among the 43 higher education systems covered in this report, there are seven 
where full-time home students pay no fees in first-cycle programmes. These are 
Denmark, Greece, Cyprus, Malta, Finland, Sweden and Turkey. In contrast, in 12 higher 
education systems, all first-cycle students pay fees.  

In the remaining 24 education systems, there are some students who pay fees, 
while others do not. The share of fee-payers in these systems commonly reflects 
different policies. For example, there are systems (Belgium – French Community, 
Bulgaria, Ireland, Spain, France, Italy, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia and 
Serbia) where in principle all students pay fees, but some are exempt from paying fees. 
Such exemptions are most commonly based on their socio-economic need, but they may 
also be given to students who study in certain programmes to which authorities wish to 
attract more students or a more diverse student body. In these systems, typically more 
than half of the students are subject to fees.  

In further 12 systems where typically fewer than half of the students pay, only 
certain categories of students need to pay fees. They may be students with insufficient 
academic performance or study progression, students studying in certain types of higher 
education institutions or those studying for a second or further degree at the same 
education level, for example.  

In most of the higher education systems studied, the share of fee-paying students 
in the second cycle is comparable to first-cycle data. There are eight systems (Greece, 
Ireland, Cyprus, Malta, the United Kingdom – Scotland, Bosnia and Herzegovina, 
Montenegro and Turkey), however, where a different fee policy applies to each of the 
two cycles, which then translates into different percentages of fee-payers. For example, 
in Greece, Cyprus and Malta, no fees are charged to first- cycle full-time students, but 
students in the second cycle generally pay fees. Turkey also belongs to this group, but 
the fee charged to second-cycle day-time students corresponds to an amount below EUR 
100. In Ireland, the United Kingdom (Scotland) and Bosnia and Herzegovina, only 
some categories of first-cycle students pay fees (or fees above EUR 100), while in the 
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second cycle, all students are expected to pay. In the United Kingdom (Scotland), first-
time first-cycle students do not pay fees (though first-cycle students studying for a 
second degree at the same level pay fees), but the majority of second-cycle students pay 
tuition fees. In Ireland, first-cycle need-based grant holders do not pay fees (public 
authorities cover their student contribution of EUR 3 000), whereas in the second cycle, 
all students are expected to pay tuition fees set by higher education institutions. 
Similarly, in Montenegro, first-cycle students progressing normally in their studies do 
not pay fees as from 2017/18, but all second-cycle students paid fees in the reference 
academic year 2019/20. The no-fee policy is, however, extended to the second cycle 
from the academic year 2020/21: first-time second-cycle students in the first year of 
their studies and those who progress normally in subsequent study years do not pay a 
fee.  

Beyond the percentage of fee-payers, an important aspect of fee policies is the 
amount that students pay. The amount paid by the highest number of fee- paying 
students in the system. The figure takes into account only fees charged to first-time 
students progressing normally through their studies, i.e. acquiring at least the minimum 
number of ECTS required per academic year, and having not yet completed the 
maximum number of academic years set for the specific programme. The focus is, once 
again, on first-cycle full-time home students.  

As outlined previously, seven higher education systems have a no-fee policy in 
the first- cycle. In addition, in two further systems, no fees are charged to first-cycle 
students who progress normally through their studies: the United Kingdom – Scotland 
(first-time students) and Montenegro. Estonia uses the same approach, the only 
difference being that fees may also be charged to those studying in languages other than 
Estonian.  

In Czechia, Germany (eight Länder), Croatia, Poland, Slovenia and Slovakia, full-
time students progressing normally through their studies most commonly pay only 
administrative charges of up to EUR 100.  

In contrast, more than half of all higher education systems register most common 
annual fees that are higher than EUR 100. More specifically, in 14 higher education 
systems, the most common fee fee- payers pay is between EUR 101 and 1 000. Among 
these, in Austria, students in Fachhochschulen (universities of applied sciences) pay 
annual fees of EUR 736, while students who progress normally in universities and 
university colleges of teacher education do not pay fees. In Ireland, Spain, Italy, 
Hungary, the Netherlands, Switzerland and Liechtenstein, the most common fee is 
relatively high, ranging from EUR 1 001 to 3 000. In Lithuania, while data on the most 
common fees are not available, the minimum fee for full-time fee-paying students is 
higher than EUR 1 500. Finally, in the United Kingdom (England, Wales and Northern 
Ireland) and in Norway, the most common annual fees are the highest in Europe, above 
EUR 3 000. In Norway, students in government dependent private higher education 
institutions pay fees, in public universities there are no fees.  

Interestingly, the countries where the most common fees for students progressing 
normally in their studies are above EUR 100 are also mostly countries where all or the 
majority of students pay fees. Only in Lithuania, Hungary, Austria, Romania and 
Norway are fees above EUR 100 charged to a minority of first-cycle full-time students 
who progress normally. In Lithuania, Hungary and Romania, these fee-payers are 
mainly those who, based on their study performance, did not obtain a state-funded 
place. In Austria and Norway, as mentioned above, these fee-payers are students who 
study in certain types of higher education institution.  

In the second-cycle, fees most commonly paid by students progressing normally 
in their studies are similar to first-cycle fees in most education systems where students 
typically pay fees. There are, however, exceptions. In Cyprus, Malta, the United 
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Kingdom (Scotland) and Turkey, students do not pay fees in the first cycle, but they are 
generally charged in the second cycle. The most common second-cycle amounts range 
from around EUR 15 in Turkey, to more than EUR 5 125 in Cyprus; and in the United 
Kingdom (Scotland) they may be even higher, as they are unregulated. In Greece, while 
there are no fees in the first-cycle programmes and in some second-cycle programmes, 
second-cycle students generally pay fees, which may amount to EUR 7 500.  

In a further eight higher education systems, there are fee-payers both among first- 
and second-cycle students, but the most common amounts are typically higher in the 
second cycle. In Ireland, Spain, Romania and North Macedonia, the most common 
amount in the second cycle is substantially higher compared to the first cycle (there is a 
difference of more than EUR 500). The difference in most common amounts is less 
substantial, but second-cycle students still need to pay somewhat higher amounts in 
France, Albania, Bosnia and Herzegovina, and Serbia. Interestingly, in these eight 
education systems, the minimum annual fees for second-cycle studies are also higher 
than those in the first cycle. In contrast, in the United Kingdom (England, Wales and 
Northern Ireland), annual fees were lower on average in the second cycle than in the 
first cycle for full-time students in 2018/19.  

Two countries have recently implemented new policy measures, which had an 
impact on fee amounts paid by students. Both countries have reduced fees. In the 
Netherlands, since 2017/18, annual statutory fees for first-time students in their first 
year in short- and first-cycle programmes have been halved in order to make higher 
education more accessible. In addition, in first-cycle initial teacher education courses 
annual fees have been halved for the first two years, and from 2020/21, the halved fee 
also applies to second-cycle programmes in teaching. In Portugal, top-level authorities, 
aiming to reduce financial barriers to accessing higher education, have gradually been 
reducing first-cycle (and the legally regulated second-cycle) tuition fees (both minimum 
and maximum) for the last two years. In the academic year 2018/19, annual first-cycle 
fees ranged from EUR 657 to 1 063; while in 2020/21, they range from EUR 495 to 697 
per year.  
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Modern world trends are forcing public authorities to look for new approaches to 

regional governance that can ensure the viability of regions. That's why the controlling 
system deserves to be used in this area.  

Controlling is a functionally separate area of economic work in the enterprise, 
associated with the implementation of financial and economic functions in management 
to make operational and strategic management decisions. The word "controlling" comes 
from the words "control", which in turn comes from the French word meaning, 
"register, checklist". In the United Kingdom and the United States, the term 
management accounting has become more established, although employees who work 
in the defense service in the process of management accounting are called controllers. 
The term "controlling" is more information-intensive, it conveys the nature of the whole 
modern phenomenon in management and includes not only purely accounting functions, 
but also the whole range of management of the process of achieving the ultimate goals 
and results of the enterprise. [1] 
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Currently, controlling is the main provider of information for managers who 
implement a certain cycle of management of a particular project: goal setting - 
decomposition and formalization of goals through a system of indicators - action 
planning and budgeting - implementation of planned measures - control indicators and 
analysis of deviations - management decisions. 

The main purpose of controlling is to focus the management process on 
achieving the company's goals.  

Controlling provides the following functions: coordination of administrative 
activities to achieve the goals of the enterprise; information and consulting support of 
management decisions; creation and functioning of the general information system of 
enterprise management; ensuring the rationality of the management process. 

The main aspects of controlling in the system of regional management is an 
integrated system of information and analytical support aimed at making a good 
management product. Controlling is based on the unity and integrity of the information 
base, professional and personal responsibility, as well as clear agreements on the forms 
of expected results. The implementation of this system requires radically new 
approaches and means of organizing public administration at all levels of the 
administrative hierarchy. 

The main tasks of control in the system of regional government can be grouped 
as follows:  

– information support of accounting, planning and forecasting processes; 
– regulation and control over the use of existing resources; 
– performing the functions of integration, system organization and 

coordination; 
– control (comparison of set and actual indicators, analysis of deviations, 

analysis of advantages and disadvantages); 
– management (taking measures to prepare, adjust strategies and tasks). [2] 
The concept of controlling in the system of regional governance is focused on 

overcoming "bottlenecks".  
"The bottleneck" is the weakest link in the control object. In regional 

governance, such a bottleneck may be the low quality of administrative services to the 
population and so on. 

Based on the concept of controlling, we can formulate the following tasks: 
– elimination of "bottlenecks" that can be identified through data circulation, 

planning, control, analysis and use of operational and strategic management methods; 
– focus on obtaining results for which system planning, collection of 

information on the use of resources, analysis and management decisions are created; 
– orientation of the regional management system on effective work in a long 

period of time; 
– formation of a "philosophy of efficiency"; 
– organization of information flows in the institution, their optimization and 

acceleration for use in management. 
Thus, providing a controlling system in regional management is an excellent tool 

for improving the efficiency of administrative entities. Controlling will provide an 
opportunity to obtain the necessary financial and economic information, with the help of 
other economic services, departments to organize the collection of additional data for 
analysis and further conclusions, promptly transfer information to the attention of senior 
management.  

Literature: 1. A. Zagorodniy. Financial dictionary / A. Zagorodniy, G. 
Voznyuk, L. Smovzhenko. Lviv: “Knowledge” Society; Lviv Publishing House. - 566 
p. 2. M. Pushkar. "Controlling" – information subsystem of strategic management: 
monograph / M. Pushkar, R. Pushkar. – Ternopil: “Carte Blanche”, 2004 
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Nowadays, entrepreneurial activity is also often accompanied by economic and 

political instability. In such conditions, enterprises need to build an integrated system of 
economic security. Improving cost management is a very important issue, this factor is 
essential for improving the efficiency of the enterprise. 

In a market economy, the management of companies have to make various 
management decisions, such as, for example, sales prices, sales planning, opening of 
new outlets, increasing or decreasing certain types of costs and more. To understand and 
assess the consequences of management decisions, it is necessary to analyze the ratio of 
costs, volume and profit. Break-even analysis shows what will happen to profits when 
sales, prices and basic cost parameters change. Given that one of the main goals of the 
company is to maximize profits and consolidate market position, we can say that the 
company's commercial success lies in a careful analysis of its internal environment, ie 
identifying weaknesses and strengths, as well as strict control and use of available 
resources. 

As we know, the financial results of the enterprise affect a number of factors, the 
main of which are: costs, price, volume and structure of sold products. An effective and 
simple way to determine the relationship and interdependence between these factors is a 
method of analyzing the ratio of "cost - volume - profit" (or CVP-analysis; "Cost - 
Volume - Profit"). This type of analysis is considered one of the most effective means 
of planning and forecasting the enterprise. It allows [1, p. 123]: optimize the proportions 
between variable and fixed costs; optimize the proportions between price and sales 
volumes; minimize business risk; evaluate and forecast financial results; identify 
reserves and ensure a sufficient margin of financial stability; substantiate 
recommendations for improving the work of the enterprise. 

In the process of such analysis, the relationship between changes in production 
and sales revenue, costs and net income is constantly monitored and studied. The 
analysis is based on the establishment of a short-term relationship between production 
and income, costs and profits. The indefinite value in this interval is the volume of 
sales. 

CVP-analysis allows you to find the revenue at which the organization does not 
incur losses, but does not make a profit. The corresponding amount of revenue is the 
break-even point or critical point. Break-even point is the volume of activity at which 
the income received covers the costs incurred; profit is zero; marginal revenue equals 
fixed costs. The area below the break-even point is a loss. The area above the 
equilibrium point is a profit for the company. Thus, the break-even point is defined as 
the equilibrium point when operating profit is zero, or the point at which marginal 
revenue is equal to the sum of fixed costs. 

CVP analysis has a number of limitations that do not allow its use under certain 
conditions. The difficulties in conducting a break-even analysis may be due to the 
following reasons: 

1) the presence of wholesale discounts to large buyers and / or excessive 
supply in the market, as a rule, lead to lower product prices, which increases the break-
even point; 

2) the growth of demand for products provokes an increase in selling prices, 
which shifts the break-even point to the left; 
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3) the cost of raw materials per unit of output may decrease with large 
volumes of procurement or increase with supply disruptions; 

4) unit wage costs of production workers are likely to decrease with large 
production volumes; 

5) both fixed and variable costs tend to increase over time; 
In today's economic environment, it is very difficult not to use factors such as 

CVP analysis. Therefore, a more accurate calculation gives the use of a management 
approach to the analysis of "costs - volume – profit”. It provides a more objective 
assessment of the company's performance and allows you to effectively plan, forecast 
and manage costs and revenues. 

CVP analysis is a widely used tool for management accounting and cost control. 
Nowadays, the use of this method by managers should be a challenge and impetus for 
its modification and improvement in order to increase the adaptability of the method 
and adaptation to application in practice. 

Literature: A. Blank “Financial Management”: textbook. course /  
A. Blank: Nika-Centre, “Helga”, 2001. - 528 p. 
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The calculation is to calculate the cost of a unit of output, performed works and 

services, as well as a stockpiling cost of material values and means of production by 
elements of expenses. 

In the economic literature, calculations are often identified with the calculation, 
that is, used as a synonym, but these concepts differ significantly from each other, so 
they can not be replaced. Under the basis, a document should be understood, where the 
costs of production (manufacturing) or the sale of goods (works or services) are 
collected in a certain logical sequence. For the most part, such a document has the 
form of a special table, which is called the cost targets. 

The concept of "calculation" is one of the main components of the general 
definition - "calculation", which is a system of scientifically substantiated calculations 
of production costs associated with the manufacture of products (all of its individual 
species), performance of works or provision of services. The main purpose of such 
calculations is to determine the cost of a unit of calculating aggregate (types of 
finished products, its components, performed works provided services). In the process 
of calculation, the economic utility of production is determined [1]. 

Calculating the cost of products (works, services) can be divided into three 
stages. At the first stage, the cost of all released products is generally, in the second - 
the actual cost of each type of product, in the third - the cost of a unit of production, 
executed work or the service provided. Calculating the cost of products is an 
objectively necessary process of production. 

There are also different types of calculations: 
• Planned and normative calculations are preliminary. They are developed 

prior to the production of production and used during the assembly of estimates. 
• Calculations consisting of accounting data reflect actual costs are called 

reporting. They are needed to control the execution of managerial (planned) decisions 
of the cost of products and to identify provisions for further reduction of costs. 
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• The actual calculations are in the period of production. Actual 
calculations are subject to comparison with normative to establish disagreements 
between their indicators and the reasons for such deviations. When identifying reasons, 
measures are developed to reduce or eliminate overtime costs [2]. 

Planned and normative calculations consist of all types of products made in the 
planned year. On the basis of planned calculation, set the price of products to be 
released. Normative calculation consists for managing costs for production precisely 
before its production. The basis for the preparation of normative calculation in the 
enterprise are technically substantiated by the rules of expenses of materials and labor 
costs, standards and technical conditions established for this product. These norms are 
determined on the basis of existing (or expected ones) to the beginning of the planned 
period of norms, taking into account the economic efficiency of developed measures 
for further improvement of production. 

It is possible to conclude that timely calculation is based on the evaluation of the 
execution of an adopted enterprise or its subdivision of the plan. It is necessary to 
analyze the causes of deviations from planned tasks at cost. The data of actual 
calculations are used for the next cost planning, to substantiate the economic efficiency 
of the introduction of new technology, the choice of modern technological processes, 
conducting measures to improve the quality of products, verification of construction 
projects and reconstruction of enterprises. The calculation of the cost contributes to the 
strengthening of control over observance of the costs of material, labor and financial 
resources, the identification of unproductive and economically inappropriate costs, 
growth of accumulation for further strengthening of technical equipment of enterprises 
and organizations and increase production volumes [3]. 

Literature: 1. Kosinskaya O. V. Optimization of expenses as a means of 
increasing the profitability of enterprises [Electronic resource] / O. V. Kosinsk // 
Formation of market relations in Ukraine. — 2011. — № 7(122). — p. 106-110. — 
Mode of access to resource: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2011_7_25.pdf. 2. Gusarova 
L.V. Cost Management: General Notes of Expenses and Management. Calculation of 
expenses: Summary of lectures / L.V. Gusarov. - K.: Knuba, 2006. – 44 p. 3. Golov S.F. 
Management Accounting: Textbook / S. F. Main.  - [3  editions]. - K.: Liber, 2006. — 
704 p. 
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In urban planning, there is a tendency towards integration, both in the sphere of 

material production and in the sphere of management. Expanded reproduction requires a 
further increase in the level of division of labor, concentration and specialization of 
construction production, intensification of the exchange of the results of production and 
economic activities. Various complexes in the urban planning structure are one of the 
promising forms of integration. In the process of forming plans for the social and 
economic development of large cities, a situation is increasingly emerging when, to 
increase the efficiency of the financial, material and labor resources used, not only 
concentration of efforts is needed, but also new progressive forms of organization of 
construction production. We propose to create in urban planning reconstruction – 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2011_7_25.pdf
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Corporate scientific and technical complexes of urban planning energy reconstruction 
"CSTC T-PPR") [1]. 

From the standpoint of the management methodology, CSTC T-PPR is an 
economic object of a new class, which is called integration. Its specificity stems from its 
complexity, which implies: a) a high level of coincidence of interests of the main 
production organizations that are part of the CSTC T-PPR while maintaining their 
industry affiliation and its corresponding inclusion in the sectoral systems of planning, 
financing, material and technical supply and management; b) the relationship of 
economic activities, which determines their dependence in achieving both their own and 
industry-specific goals that form this complex; c) territorially determined socio-
economic unity, which is impossible without the implementation of a coordinated 
economic policy, free from opportunistic and departmental restrictions. 

Any general process of managing an immovable historical building object 
consists of managing individual interrelated processes: organizational, labor, 
informational, etc. The generally accepted way of dynamically displaying them is a 
calendar plan, for the formation of which computer programs for project management 
are used. To implement the control function, data arrays on the actual performance of 
work are intended. Based on the control of the actual state of the work execution, 
regulatory influences are formed, which consist in the corresponding restructuring of the 
calendar plan (the law of the unity of analysis and synthesis). Thus, in addition to the 
fact that the schedule reflects the dynamics of work execution, it is itself a dynamically 
reconstructed structure. This allows with a certain frequency (day, decade, month), i.e. 
cyclically, repeat common control functions in a complex control process. The sequence 
of actions within each control cycle is reduced to the following sequence: a) at time t, 
taking into account the initial conditions, the current schedule is formed; b) to create a 
comparison base with subsequent possible changes to the current plan, its initial state is 
fixed as a reference; c) at the time t+Δt, the actual work performed is recorded, i.e. the 
control function is implemented at predetermined points of the project (method of 
control by milestones); d) comparison of the reference state of the work performed with 
their predicted state provides the basis for making a decision on adjusting the schedule 
for the future period; e) then the control cycle is repeated in the range t+Δt...t+2Δt until 
the end of the entire control process. 

The complete completion of the management process is characterized in the 
schedule by fixing the actual performance of all work, both in terms of time and cost. 
Naturally, the initial schedule and its actual implementation will differ, and the 
assessment of this difference according to one criterion or another will also be an 
assessment of the management as a whole. 

There are both subjective sources of losses and objective ones, i.e. those that 
practically do not depend on the subjects of management. The subjective sources of the 
risk of untimely performance of work include absenteeism, low qualification of 
performers, dishonesty of suppliers of equipment, materials, etc. In principle, the 
subject of project management can influence these sources by replacing performers. 
Objective sources include the following: a fundamentally statistical definition of labor 
costs; unforeseen interruptions in work (for example, due to illness, physiological 
needs, etc.); the uncertainty of the scope of work arising from planning for aggregated 
indicators; acceptance of the hypothesis of uniform performance of work in time; 
influence of natural and climatic factors. 

In practice, when determining the statistical characteristics of the risk of late 
execution of work, it is rather difficult to determine the statistical characteristics of all 
specific sources of risk. Therefore, in order to simplify this task, a more generalized 
approach is used. 
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It is required to determine with what probability the actual duration of work will 
exceed the planned duration and what price in this case will be paid. The statistical 
characteristics of risk are most fully described by the probability density distribution 
curve f(t), which shows the probability of performing work in a time determined by the 
interval from t to t+Δt. 

There are four known ways to reduce the economic losses associated with the 
possible occurrence of risks. Let us consider these methods in relation to the risk of 
untimely performance of work we are investigating: 

1) resource reservation implies the presence of some reserve resources that can 
be used if there is a risk of untimely performance of work. In this case, external 
resources are included. The work may also have internal resources, which are called 
either full or free reserves of time. Connecting backup resources to work is called leased 
performance; 

2) the diversification method implies the expansion (in this case, labor) activity 
in order to obtain a higher effect on other objects. At the same time, it is considered that 
the average risk for the object will be insignificant, since any average value takes into 
account both additional profit and additional costs. This method cannot be applied in the 
event that the occurrence of a risk at a separate facility is considered; 

3) hedging of risk (in this case) implies the transfer of the cost of risk from one 
person to another. In particular, doing overtime work within a limited payroll lowers the 
wages for lesson and increases the pay for overtime. Risk hedging (in general) implies 
limiting its negative impact; 

4) risk insurance implies the performance of work by some insurance 
construction organization if it is impossible to perform it by the main construction 
organization (then this is another form of rented productivity), or insurance of damage 
from untimely performance of work. 

Analyzing possible ways to reduce the risk of late execution of work, we come 
to the conclusion that the most acceptable is risk hedging using overtime and rented 
productivity. 

References: 1. 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. V. 1. 
Business economics and corporate management: innovation problem. pp. 6–8. 
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The analysis of scientific achievements in the field of innovative 

entrepreneurship and startups has shown that the implementation of best practices in the 
development of the startup ecosystem is just beginning to spread. That is why the urgent 
need during the formation of a local startup ecosystem is to determine the factors of 
influence and its participants. Identified the importance of startups and their difference 
from small business. Distinctive features of small business from a startup: innovations; 
Solution for the problem; self-financing in the early stages and, mainly, creation from 
scratch; search for ideal products / markets, market gaps; focus on change (world, 
methods of doing business, product, market, technology, etc.); small number of 
employees; focus on maximum growth; entrepreneurial behavior is aimed at strategic 
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development, generation of ideas, rather than operational management; creating a new 
business model that is scalable and profitable. 

Therefore, given these differences, the formation of ecosystems for the support 
and development of startups and SMEs at different levels of the hierarchy of power 
(national, local (region, city)) should be based on certain differences. This will allow to 
clearly formulate strategies for the development of territories, based on their existing 
potential and create promising growth points. 

In any case, entrepreneurship needs support at all levels. It is important not just 
to develop and implement separate programs to support the development of business 
structures or the use of partial tools, but the formation of a holistic ecosystem, which 
will involve not only businesses but also governments, investors and infrastructure to 
promote entrepreneurship. . 

The foreign experience of supporting startups at the local level (region, city) has 
been studied and the factors influencing the development of local startup ecosystems 
have been identified. 

Understanding the startup ecosystem is based on a cenological approach that 
allows us to interpret it as a set of interacting institutions that ensure the sustainable 
development of startups. A model of a local startup ecosystem is formed and its 
participants are described, to which local authorities belong, as well as structures 
belonging to the territorial community; advisory and supervisory bodies related to the 
functioning of the business; educational and scientific institutions, which, among other 
things, have their own formations to promote the development of innovation; business 
support institutions (business incubators, accelerators); associations of employers, 
business and the public, whose activities are aimed at mutual sustainable development 
(clusters, public organizations, contractual and legal associations); operating business; 
investors and financial institutions. 

Support for startups is organized by levels and stages of development of the 
startup movement. Regarding the levels, a university startup is expected to implement a 
pre-seed stage. At this stage, a team of like-minded people, assistants who believe in the 
effectiveness of the project, develops a rough plan for the development of ideas, 
considers options for finding investors, and tests a prototype product, service, 
technology, if it is already created. There is also a first filter that will select the most 
promising ideas, a crash test of projects, the results of which projects are recommended 
or not recommended for the transition to a single window of the municipal startup 
center. 

Further stages of development of startups are implemented at the second level - 
the level of the municipal startup center. It is planned to create a municipal bank of 
problems for potential investors in Kharkiv, which will be freely available, which will 
allow university startups to solve a problem in an innovative way, competing with each 
other. 

In addition, the activities of the startup center are not limited by type of activity, 
which will give impetus to the development of all sectors of the economy, not just IT. 
Each university startup is invited to create its own bank of ideas, based on the scientific 
topics of universities, and to develop and promote those ideas that are in demand at the 
moment. 

The formation of expert commissions and the educational process in university 
startups is proposed to be carried out with the involvement of both internal and external 
staff (at the expense of the municipality). Similarly, the formation of an expert 
commission of the first level. 

Selected startup projects that fall into the municipal startup center are finalized 
and offered for a crash test with the involvement of a pool of potential investors. 
Selected projects are financed by investors, and rejected projects are provided with 
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recommendations for further development. The amount of funding from the investor 
provides for the distribution of a certain percentage to the startup centers of universities 
and partly to the activities of the municipal startup center. 

In addition, taking into account the subsequent stages, the municipal startup 
center provides advice, support, some support, etc. on a free basis for selected startups. 
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The European integration vector of Ukraine's economic development requires a 
revision of economic principles at all levels, which dictates the need to build a socially 
oriented economy. Accordingly, most of the methods inherent in market systems are 
rethought and applied in the social sphere, which provoked the emergence of social 
design as a separate area in project management. Like conventional social projects, they 
require certain sources of funding, which, to some extent, differ from the usual project 
managers of enterprises. 

Budget funding is represented by budgets of all levels: state, regional, local, and is 
quite limited due to the fact that budgets are formed at the end of the year and may not 
provide funds for social projects. Sponsorship involves the participation of the business 
sector, which uses a social project to promote its products. Patronage refers to the 
useless activities of individuals to support the social sphere. Most often associated with 
culture, art, education, science, protection of cultural heritage. Crowdfunding is a fairly 
new source of funding and has become possible thanks to the advent of the Internet, 
when, through the crowdfunding platform, funds are raised from many individuals for 
social, creative, innovative, cultural projects. Credit financing is based on the return of 
credit resources, so the social project should provide an element of business activity that 
will provide savings (energy and resource saving projects) or profit (social 
entrepreneurship). Grant funding is the most popular source of funding for social 
projects and is conducted on a competitive basis by submitting project (grant) 
applications. Charitable donations as a source of funding is defined as the gratuitous 
transfer by a philanthropist of funds, other property, property rights to the ownership of 
beneficiaries to achieve certain, predetermined goals of charitable activities. Own funds 
can also be used for the implementation of social projects, especially when co-financing 
the project, preference is given to where their own participation is registered. 

Also, in our opinion, a separate source of resources for the implementation of 
social projects should be considered the funds of commercial organizations, which they 
invest in their social responsibility. This type of funding should not be equated with 
sponsorship, although socially responsible activities provide the organization with 
competitive advantages, increase their economic effect and improve its reputation, 
image, etc. 

These sources can be used depending on the purpose and size of the project, if 
necessary, combining them. It is necessary to take into account the advantages and 
disadvantages of each of them for the implementation of a social project and focus on 
sustainable development of the organization. 
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The business sector around the world is now at a stage where the usual forms 

and ideas do not give such an economically attractive effect for business owners. 
Successful projects must combine entrepreneurship and creativity. Business 
development and brand recognition is a very important process that needs a lot of 
attention. However, not everyone is able to perform these processes. More recently, a 
new trend has emerged in the world - creative entrepreneurship (creative 
entrepreneurship), the development of this area should help entrepreneurs find 
innovative approaches to doing business.  

Creative entrepreneurship is a relatively new phenomenon in the economy, 
which means that creativity can become a popular phenomenon and can ensure the 
success of the company. Creative entrepreneurship and production are aimed at meeting 
the needs and maximum consumer demand and contribute to the growth of profits in 
business, which significantly affects the development of cultural and economic spheres 
of life at the individual level and as a whole. 

The focus of the creative entrepreneur differs from that of the typical business 
entrepreneur or, indeed, the social entrepreneur in that s/he is concerned first and 
foremost with the creation and exploitation of creative or intellectual capital. 
Essentially, creative entrepreneurs are investors in talent – their own or other people’s. 

Thus, creative entrepreneurship includes all areas of activity and production, 
which involves a mandatory creative approach and the search for new, non-standard 
solutions. 

According to statistics, the gross value added of CI (creative industry) of 
Ukraine is growing quite rapidly. In 2018, the GVA of creative industries amounted to 
97 billion hryvnias (3.9% of total value added, Figure 1), and in 2019 it already 
amounted to 117.2 billion hryvnias (3.95% of total value added). [2] 

Working as a self-employed freelancer is one way to run a business as a creative 
entrepreneur. See the section below for more information on freelance. If your creative 
goal is to start a business that involves more capital, such as an agency, it is important to 
consider different business structures to start your business. The advantages of creating 
certain forms of companies are that some structures provide legal protection that can 
protect individual entrepreneurs and / or offer different forms of taxation. 

In developed countries, such as the United States, intellectual property laws are 
very important to creative entrepreneurs because they are agreements between creators 
and the public that allow them to bring their creativity into the world while legally 
protecting their unique ideas. Intellectual property does not consist of real things, but of 
intangible assets, such as ideas or innovations. Creative entrepreneurs benefit from 
protecting their intangible business ideas and creative products. Protecting one's 
creativity through intellectual property law ultimately protects the financial interests of 
entrepreneurs and saves them from losing money by copying. Some believe that 
because the creative industry is so diverse, intellectual property law is not dynamic 
enough to adequately cover the breadth of the industry. The two main areas of 
intellectual property that creative entrepreneurs see are copyright and trademarks.  

Trademarks are legal rights to a specific trademark used for commerce, which 
must be registered with the trademark office. These brands include: 

– Word; 
– Name; 
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– Collections of letters or numbers; 
– Symbol; 
– Logotype; 
– Design. 
A creative license is a contract that grants rights to reproduce or use an author's 

work. The person who buys the license pays for the right to use the work. Licensing is 
different from transferring copyright to another person. It is important to know the 
difference between them so that you can get a license and not grant full creative rights if 
they still want to own the work. 

Recently, the government approved a draft decree "On approval of economic 
activities related to creative industries" [1]. 

The document defines the list of economic activities related to creative 
industries, according to the National Classification of Ukraine. The list covers economic 
activities in the field of creative industries at the stage of creating a creative product in 
the following sectors:  

– visual;  
– performing; 
– audiovisual art;  
– design;  
– literature and publishing;  
– new media and IT;  
– architecture and urban planning;  
– advertising, marketing and PR;  
– libraries, archives and museums;  
– folk arts and crafts. 
This step is very important, because now there are clear legal instruments and 

directions for monetizing their work, grouping participants in the creative industries to 
develop better conditions for development. 

Therefore, new ideas, innovations, creativity are a necessary condition for the 
production of a quality new individual cultural product that needs to be disseminated 
and commercialized. Only in this way can you increase sales of goods or services in 
creative entrepreneurship and, consequently, the level of the economy of the state in 
which the product is created.  

References: 1. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of 
economic activities related to creative industries, URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-
%D1%80?find=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%
D0%B2%D0%BD%D1%96#Text. 2. Poltorak, Alexander I.; Lerner, Paul I. 
(2011). Essentials of Intellectual Property: Law, Economics, and Strategy. John Wiley 
& Sons, Incorporated. pp. xv. ISBN 9780470888506. 3. Website of the State Statistics 
Service of Ukraine, URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Розвиток экономіки України вимагає пошуку нових можливостей сталого 
зростання. Однією з таких можливостей є «вбудування» національного бізнесу в 
логістичні системи Європи на макроекономічному рівні. Українська економіка є 
ресурсодефіцитною, а міжнародні логістичні системи є потужним засобом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80?find=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80?find=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80?find=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/
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економії  національних ресурсів. Конкурентоспроможність економіки України в 
значній мірі залежить від того, чи вдасться статит надійною ланкою в нових 
логістичних системах, що поєднують Китай з Європейським союзом та країни 
Балтійського регіону – з країнами Чорноморського регіону.  

Розвиток української економіки, постановка стратегічних завдань і 
ефективність їх рішення безпосередньо залежать від тенденцій світового ринку. 
Глобалізація світової економіки розвиваєтся невпинно, безмежно і охоплює 
майже всі сторони життя кожної країни. А це приводить до постійного зростання 
виробничіх витрат при жорсткій конкуренції між виробниками.  Тенденції 
глобалізації  українського бізнесу  простежуються у вімкненні його до  
європейських макрологістичних систем. Українські виробники підключуються до 
глобальних ринків збуту готової продукції, виробництва, постачання 
матеріальними ресурсами, робочої сили, капіталу.  

 Вихід на європейські ринки дає поштовх до розвитку технологій і 
виробничих потужностей, що полегшує їм підвищення конкурентноспроможності 
господарської діяльності. В останні десятиліття хазяї українських фінансово-
промислових груп усвідомили необхідність дослідження можливостей, які 
надають зв’язки з європейським та глобальним ринком.  У процесі організації 
експорту  сировини та готової продукції українського походження і ефективного 
проникнення на закордонні ринки стала очевидною потреба організації 
європейських логістичних систем і мереж. Адже ж логістичні  питомі витрати 
перевищують наприклад, німецькі, в 2,3 рази, а японські – в 2,8 рази. Має місце 
гострий дефіцит складських приміщень, при тому що серед наявних тільки 10% 
являють собою сучасні складські комплекси. Фахівці ставлять українську 
логістику на 66 місце в рейтінгу країн, тоді як Польща займає в ньому 30 місце, 
хоча Росія – тільки 95. Українська логістика, незважаючі на те, що вона почала 
розвиватися на початку ХХІ століття, на фоні інших пострадянських країн 
виглядає досить репрезентативно.  

 Стратегія звичайного виживання примушує брати участь в управлінні 
мережею виробництв, що розташовані на всіх ланках виробничо-збутового 
ланцюгу. Ланки, що розташовані вище по ланцюгу, забезпечують логистичну 
систему підприємства матеріальними потоками -  сировина, початкові матеріали, 
комплектуючі і т. п. Ланки, що розташовані нижче по ланцюгу  відповідають за 
доставку товару до споживача, а також  післязбутове обслуговування.  

Підключення українських виробників до європейського ринку виявило 
повну неконкурентноспроможність майже всіх підприємств, що спеціалізуються 
на складних виробах: європейський ринок потребує сировину та напівфабрикати. 
В перші 20 років незалежності Україна заняла місце постачальника 
металопрокату, залізних, марганцевих та титанових руд, продукції важкої хімії, 
зерна та олії. З початком війни ситуація значно погіршалася: за даними 
Держкомстату в 2014-2020 роках частка металевих та хімічних виробів 
скоротилася в півтора рази, а частка сільськогосподарської сировини збільшилась 
вдвічі.  

Протягом останнього десятиліття інтенсивно формуються міжнародні 
транспортні коридори, що забезпечують логістичну інфраструктуру міжнародної 
торгівлі в азіатсько-європейському просторі. Очевидно, що для повного 
використання переваг географічного положення України необхідно включення до 
них залізничного та автомобільного комплексу. Зростаючі обсягі 
зовнішньоторговельної діяльності  примушують бізнес до формування і  розвитку 
МТК на території України. 

Висновки. Місце українського бізнесу в логістичних системах 
Європейського союзу визначається двома факторами: географічним становищем 
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та експортною спеціалізацією.  Займаючі третє в світі місце як постачальник 
сільськогосподарської сировони, вона стала важливою ланкою в логістичних 
ланціюгах торговців продовольчими товарами. Приєднання до Балтійсько-
Чорноморського та Китайсько-Європейського МТК є нагальною потребою 
підвищення конкурентноспроможності української економіки. 

Література: 1.Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна логістика. 
Навчальний посібник. К.: Обрії, 2011.  540 с. 2.Стратегія сталої логістики та План 
дій для   України.     [Електроний ресурс]. Режим доступу: https: //www.mtu.gov.ua. 
2017. 3.Державна служба статистики України. [Електроний  ресурс]. Режим 
доступу: //www.ukrstat.gov.ua. 
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Креативна економіка - швидко зростаюча галузь світової економіки. Вона 

динамічна в частині генерування доходів, створення робочих місць і розвитку 
експорту, оскільки менш прив'язана до матеріальних ресурсів. 

Важко не помітити динамічного зростання креативної економіки в США. 
Постійно зростаючий вплив креативного сектора економіки на загальний 
економічний розвиток країни було відзначено в Великобританії, Австралії, Нової 
Зеландії та Гонконгу (спеціальний адміністративний район Китаю з 1997 р), що 
підтверджується результатами досліджень, присвячених картування культурних і 
творчих ресурсів креативного сектора економіки цих країн. 

«Креативність стає рушійною силою економічного зростання і інновацій» 
(Florida, Tinagli, 2004, p. 5). 

Креативну економіку становлять креативні отраслі – це засоби масової 
інформації, кінематографія, музика, розважальне програмне забезпечення для 
ігрових автоматів, комп'ютерні ігри, наукові дослідження, а також інші галузі 
культури, які в даний час складають в США значну частку фінансових коштів. У 
них зайнята значна частина населення країни. У зв'язку з розвитком креативного 
сектора формується, по суті, новий суспільний клас - креативний. Річард Флорида 
в бестселері «Креативний клас: люди, які змінюють майбутнє» (Florida,2002; 
Флорида, 2005) виділив новий клас працівників, зайнятих в сфері креативної 
економіки, - креативний. Йдеться про людей, зайнятих в рекламі, архітектурі, 
різних галузях мистецтва - художньому ремеслі, дизайні, моді, кіно, музиці, 
театрі, літературі та видавничу справу, наукових дослідженнях, розробках 
програмного забезпечення, нових видів іграшок і комп'ютерних ігор, а також на 
радіо і телебаченні. 

Економічне зростання залежить від талановитих людей, що утворюють 
творчий клас. У своїх роботах Р. Флорида звертає увагу на ту обставину, що 
кількість і, зрозуміло, потреба в творчо мислячих особистостях збільшується 
пропорційно зростанню капіталовкладень в наукові дослідження. З початку 1950-
х років відбувалося постійне нарощування обсягів капіталовкладень в розвиток 
творчої активності за допомогою наукових досліджень і розробок. Починаючи з 
1953 р, обсяг цих інвестицій зріс з 5 до більш ніж 250 трлн дол. в дану сферу в 
2000 р. Результатом збільшення обсягів інвестицій в наукові дослідження і 
розробки було щорічне збільшення числа виданих патентів. 

Розвиток креативної економіки пов'язаний з розвитком креативного 
вміння, збільшенням кількості творчо мислячих працівників і з ростом кількості 
фірм в креативних індустріях. Рівень доходів представників творчого класу і 
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компаній, що входять в креативний сектор, далеко перевищує середній 
загальнонаціональний рівень. Підтримка розвитку інноваційно-креативного 
сектора є одним з найважливіших кроків у сфері підвищення 
конкурентоспроможності . 

Розвиток креативної економіки заснований на новому феномені - на 
необмежених ресурсах економічного зростання, на здатності людини до 
творчості. Креативність, що проявляється в генеруванні нових ідей, що 
піддаються реалізації і подальшій комерціалізації, здатна розширити виробництво 
без залучення додаткової праці і капіталу. Дане явище сприяє 

росту доданої вартості і є головним двигуном економічного розвитку в 
розвинених економіках. Воно засноване на необмеженості творчих ресурсів, 
інтелектуально-креативного капіталу. Оволодіння цими ресурсами може 
призвести до широкомасштабних змін, причому не тільки в економічній теорії, 
заснованій на законі обмеженості ресурсів і факторів виробництва. 

Креативна економіка може розвиватися тільки там, де існують певні умови. 
Креативна економіка поводиться зовсім інакше, ніж виробничий сектор. Крім 
того, вона пред'являє зовсім інші вимоги і до географічного розташування її 
«підприємств». Креативна економіка формується не там, де існує дешева робоча 
сила, а перш за все там, де сконцентровані творчі голови і є багатий споживач. 

Передумовами зростання питомої ваги креативної економіки у ВВП є 
освіта і високий рівень доходів споживачів, здатності і професійна підготовка 
зайнятих в креативному секторі, а також відкритий новим ідеям робочий простір, 
що відрізняється високим економічним і технологічним рівнем з розвиненою 
інституціональною базою. 

Відсталі регіони стикаються в цьому плані з масою проблем, оскільки їх 
економіка не відповідає умовам, необхідним для формування креативної галузі: у 
них відсутня достатня маса багатих споживачів, немає фінансових коштів для 
підтримки розвитку сфери культури, діяльності аматорських товариств, надання 
субсидій. Економіка цих країн знаходиться на низькому технологічному рівні 

Які перспективи для економічно відсталих країн може відкрити розвиток 
креативної економіки? Якщо виходити з припущення, що творчий потенціал 
людини є необмеженим джерелом економічного зростання, то в такому випадку 
економіки, засновані на використанні інтелектуально-креативного потенціалу 
окремої людини, будуть «набирати обертів», випереджаючи країни або регіони, 
які не роблять ставку на використання творчого капіталу. 

Економічно відсталим державам необхідно направити свої зусилля на 
пошук нових інструментів розвитку народно-господарської та регіональної 
політики і шукати можливості отримувати кошти з розвитку креативної 
економіки і в найбідніших регіонах. Їм треба створити умови для розвитку 
креативної економіки в інших місцях і в подальшому підготувати грунт для інших 
регіонів таким чином, щоб частина доходів, отриманих в місцях зосередження 
креативного виробництва, була використана на місці. Цим державам слід 
розробити новий державний підхід до пошуку капіталу для нових інвестицій і 
створення нових робочих місць. Створити тільки одні підприємницькі та 
промислові парки буде недостатньо, велика частина креативних галузей в регіоні 
не осяде. Виникає нова ситуація, що відрізняється від сучасної. Умови, необхідні 
для розвитку, наприклад, автомобільної промисловості, відрізняються від вимог, 
що пред'являються креативним сектором. 

 

 



33 

 

СТАН ТА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 
Студентка ІІІ-го курсу Безсонова Н.В. 

Донецький національний технічний університет 

 
В Україні нині існує велика проблема щодо міграції молодих талановитих 

людей, які створюють економіку «нового покоління». Щоб стримати цю міграцію 
та приваблювати креативний клас, до якого належать працівники інтелектуальних 
та технічних спеціальностей, необхідно збільшити кількість парків, ресторанів, 
кінотеатрів, тобто місць, де можна було б провести свій час після роботи. При 
цьому, мистецька і культурна креативність, разом з високотехнологічним 
індустріями, бізнесом та фінансами, посилює економічне зростання [1, с.69]. Тому 
метою дослідження є визначення напрямів витрат на виробництво послуг і 
продуктів, що вироблені у галузях креативної індустрії. 

Встановлено, що творча  складова стає головною вимогою для 
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. При цьому, глобалізація, 
підвищує масштаби і вимоги до бізнесу, оскільки маркетинг, закупівлі, 
виробництво, НДДКР, дистрибуція і логістика націлені на загальносвітові ринки. 
Тому управління творчою та інноваційною діяльністю стає найважливішою 
складовою діяльності суб’єктів господарювання [2]. 

Як пише Р. Флорида: «сучасна економіка по суті є креативною 
економікою. Я, безумовно, згоден з тими, хто каже, що розвинені країни 
переходять до типу економіки, заснованої на інформації і керованої 
знаннями» [3].  

Міста, які досягли економічного успіху є кращими у технологіях, таланту, 
толерантності. Тобто вони покращують свою технологічну індустрію для 
розвитку талантів. Міста є відкритими та толерантними, що надає змогу 
приваблювати та утримувати таланти незалежно від походження, раси, статті [1, 
с.15].  

Встановлено, що індекс, який оцінює рівень використання технологій, 
талантів і толерантності, вимірює розвиток сучасного креативної економіки. При 
цьому досліджено, що креативна економіка – це сукупність специфічних 
соціально-економічних відносин, що виникають з приводу виробництва, 
розподілу, обміну та споживання, заснованих на нестандартних, нетрадиційних 
ідеях, які забезпечать ефективне розв'язання соціально-економічних проблем на 
основі нових знань, принципово якісно нових рішень [4]. 

Згідно із Законом "Про культуру" креативні індустрії - види економічної 
діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через 
культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти і послуги є 
результатом індивідуальної творчості [5].  

Визначено, що до таких  в Україні відносять:народні художні 
промисли;візуальне мистецтв; сценічне мистецтво; видавнича діяльність та 
друковані засоби масової інформації;аудіовізуальне мистецтв; дизайн; нові медіа 
та інформаційно-комунікаційні технології; архітектура й урбаністика; реклама, 
зв'язки з громадськістю; бібліотеки, архіви та музеї [5]. 

Для оцінки креативності економіки доцільно застосовувати показники 
обсягів реалізованих послуг. Так, у 2019 р. найбільше було реалізовано ІТ-послуг, 
майже п’ята частина від усіх – 18,15%, за даними Державної служби статистики 
України, при цьому найбільше реалізовують послуги у сфері телекомунікації 
(8,55%) та комп’ютерного програмування (5,2%), трохи менше у сфері наукової 
діяльності (13,36%). До того ж визначено, що найменше реалізовуються послуги у 
сфері мистецтва та розваг (0,77%), що є основи креативної економіки. Саме за 
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рахунок цієї діяльності можна приваблювати креативний клас до країни, міста та 
зупинити «відтік мізків». 

Пропонуємо для оцінки стану креативної економіки використовувати 
Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів, методика розрахунку якого 
складається з 6 показників. У загальному рейтингу індексу 
конкурентоспроможності талантів Україна займає 66 сходинку з показником 
41,47%, при цьому у Польщі цей показник дорівнює 49,48% [6]. 
 Обгрунтовано, що другий міжнародний індекс, який слід використовувати 
для оцінки креативної індустрії, це Глобальний індекс інновацій, який 
грунтується на оцінці 7 показників. Так, за глобальним індексом інновацій 
Україна займає у 2018 р. – 43 позицію, у 2020 р. – 45 позицію. У 2020 р. Україна 
досягає кращих результатів у галузі інноваційних випусків (37 місце, позиція 
нижче ніж у 2018 та 2019 рр. – 36 та 35 сходинка відповідно), ніж інноваційних 
внесків – 71 позиція (це перевищує показники 2018 та 2019 рр.) [7]. 

Досліджено, що третій індекс, який слід використовувати для оцінки 
креативної економіки – це індекс розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій. У 2017 р. цей показник складав 5,62 і Україна займала 79 позицію у 
рейтингу країн світу, у 2016 р. показник дорівнював 5,31 та Україна займала 
відповідно 76 місце у рейтингу країн світу. Отже, встановлено, що в Україні 
використовують Інтернет лише 52,48% населення, це достатньо низький рівень 
для сучасного суспільства [8]. 

Одним з індексів, який оцінюєступінь розвитку креативної економіки є 
індекс людського капіталу – так як основою креативного класу є люди – студенти, 
освітяни, викладачі, спеціалісти ІТ-технологій, люди пов’язані з мистецтвом [9]. 
Так, у 2020 р. Україна займає 74 місце у рейтингу країн світу.  

Таким чином, необхідно більше уваги приділяти розвитку креативним 
галузям, а саме відновлювати культурну спадщину, створювати більше 
можливостей для розвитку мистецтва, театрів, концертних заходів.  В Україні 
гарно розвинуті ІТ галузі, але щоб українські фахівці не виїжджали до інших 
країн необхідно підіймати рівень життя в містах та селах України. Більшість 
фахівців зосереджена в обласних центрах, там де є можливість реалізовувати себе. 
Наразі дуже інтенсивно розвивається український контент на YouTube, це можна 
використовувати для того, щоб розвивати туризм у галузі культурної спадщини. 
До того ж виникає необхідність використовувати цифрові технології у різних 
галузях, адже світ не стоїть на місці та розвивається.  

Література: 1. Флорида Р. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас 
нещасними / пер. з англ. Ірина Бондаренко. – К.: Наш формат,2019.320 с. 2. 
Сотнікова Ю.В. Креативна економіка в Україні: реальність чи перспектива? 
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15935/1/Стаття_Сотнік
ова.pdf. 3. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / Р. 
Флорида. – М.: Издательский дом «Классика-ХХ1», 2007. – 421 с, с. 58. 4. 
Степанов А.А., Савина М.В. Креативная экономика: сущность и проблемы 
развития. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://uecs.ru/marketing/item/2667-2013-12-26-08-35-52. 5. Закон України "Про 
культуру" 2011, № 24, ст.168  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text. 6.  Глобальний індекс 
конкурентоспроможності талантів.URL: https://gtcistudy.com/the-gtci-index/#gtci-
graph-view. 7. Глобальний індекс інновацій. URL: 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020/ua.pdf. 8. Індекс розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій. URL: https://www.itu.int/net4/ITU-
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Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Незважаючи на те, що комп'ютерні технології стали невід'ємною частиною 

діяльності багатьох підприємств, документообіг в багатьох компаніях зберігається 
в усталеній паперовій формі.  Проте, електронний документообіг поступово 
впроваджується на різних підприємствах - адже переваги автоматизованих 
технологій все більш і більш очевидні. 

Згідно зі ст. 9 Закону № 851 Електронний документообіг (обіг електронних 
документів) - сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, 
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних 
документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі 
необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів[1]. 

Система електронного документообігу (СЕД) – дуже корисний для 
організацій програмний продукт, який дозволяє вирішити багато завдань, 
зокрема, організувати діловодство організації, планувати різні внутрішні заходи, 
оповіщати і інформувати співробітників про що-небудь, але, головне, електронна 
система 
документообігудозволяєвизначатитехнологіюпроходженнявнутрішніхдокументів 
в організації.  

Основною метою впровадження СЕД на підприємстві є оптимізація бізнес-
процесів і систематизація руху документів. Звісно, такі зміни пов’язані з досить 
високими первинними витратами і необхідністю скрупульозної роботи з навчання 
користувачів і прищеплювання їм навичків роботи з СЕД, але вони мають низку 
очевидних переваг, що описані на рис. 1. 

І це далеко не весь перелік вигод від впровадження СЕД на підприємстві. 
Наприклад, СЕД забезпечує максимальну незалежність від людського фактора — 
усе в єдиній базі, в єдиній системі, і що б не відбувалося, кожен документ на будь-
якій стадії виконання може бути знайдений у потрібний момент. 

Перехід на електронний документообіг дозволить оперативніше й точніше 
виконувати управлінські функції на підприємстві. Саме тому, для підвищення 
ефективності функціонування будь-якого підприємства необхідно впроваджувати 
систему електронного документообігу.  

Реалізація принципів електронного документообігу на базі новітніх 
інформаційних технологій за допомогою сучасного апаратного та програмного 
забезпечення дасть можливість створити на підприємстві єдиний інформаційний 
простір електронного документообігу, інтегруючи в інформаційний вузол усі 
системи передавання та прийому електронного документообігу. Інтеграція 
здійснюється без зниження якості роботи з документами зі збереженням форм 
традиційного діловодства. Основа такої інтеграції – надійне сховище 
електронного документообігу і взаємодіючої з ним системи передавання, прийому 
та реєстрації електронної документації. 

Варто зазначити, що значна кількість переваг від упровадження 
електронного діловодства й документообігу не означає повного переходу до 
безпаперового діловодства. Позитивним у паперовому діловодстві є традиційне 
сприйняття важливості саме паперового документа суб’єктами діловодства. Тому 
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модель перехідного етапу діловодства сьогодення — це модель гібридного 
діловодства, в якій використовуються паперові документи, електронні 
реєстраційно-контрольні картки до них, документи в електронній формі й СЕД. 
Саме тому пропонується розширити межі електронного діловодства, порівняно з 
електронним документообігом, й інтегрувати в цьому понятті можливість 
використання як СЕД, так і документів в електронній формі, тобто всіх 
документів з електронним носієм інформації. Саме в цьому і полягає суть 
інтегруючих переваг електронного діловодства. 

 

 
Рисунок 1 – Переваги впровадження СЕД на підприємстві 

Побудовано автором на основі джерела: [2]. 

 

Таким чином, ідея електронного документообігу вже зараз створює добрі 
технологічні передумови для підвищення якості управління та сприяє утворенню 
цілісної електронної системи документообігу. Перевага електронного 
документообігу над традиційним є безперечною, адже основною проблемою 
традиційної технології управління документообігом є практична неможливість 
централізовано відслідкувати рух документів організації. Електронний 
документообіг легше піддається оптимізації. Витрати на ведення електронного 
документообігу окупаються не лише завдяки підвищенню швидкості обміну 
інформацією та скороченню витрат на зберігання паперів, а й зменшенню 
кількості працівників, зайнятих роботою з документами. 

Літератрура: 1. Про електронні документи та електронний документообіг: 
Закон України від 07.11.2018, №2155-VIII.URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text. 2. Вороная Н., Електронний 
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Потреба більшості компаній у створенні оптимально організованих бізнес-

процесів характеризує їх прагнення до виживання в умовах ринкової конкуренції. 
Підвищення динаміки бізнесу, скорочення життєвого циклу товарів та їх технічна 
складність разом зі зменшенням кількості ринкових ніш призвело до розвитку 
проєктного менеджменту в усьому світі. Але в Україні спостерігається деяке 
відставання у реалізації принципів проєктного менеджменту в бізнесі через 
менший вік бізнесу, недостатність підготовленого кадрового складу, 
неефективність управлінських структур та ряд інших [1]. Найбільш важливою є 
здатність бізнесу своєчасно реагувати на різні зміни навколишнього середовища, 
тому сучасним організаціям необхідно постійно мати єдиний і міцний фундамент, 
який забезпечує цілеспрямований рух подальший розвиток підприємств. Таким 
фундаментом є стратегічні цілі компанії. Стратегічні цілі є всебічним 
комплексним планом, якого компанія прагне досягти в перспективі. 
Упровадження методів управління проєктами дозволяє більш обґрунтовано й 
об'єктивно визначати цілі організації, оптимізувати використання наявних 
ресурсів для їх досягнення, вносити своєчасне корегування, накопичувати, 
аналізувати та використовувати досвід реалізованих проєктів. Таким чином, 
система управління проєктами є найважливішим компонентом управління 
організацією, необхідної для ефективного забезпечення досягнення стратегічних 
цілей компанії. 

Наразі виникає необхідність застосовувати саме ті методи управління, які 
зможуть забезпечити реалізацію прийнятих стратегічних цілей компанії в рамках 
цілісної динамічної системи. Перевагами проєктного менеджменту є його 
орієнтація на кінцевий результат із чітко розрахованими ресурсами та часом 
виконання, що забезпечує структурованість робіт та здійснення контролю за їх 
виконанням. Динамічність визначається постійною зміною чинників зовнішнього 
середовища й обумовлює необхідність створення пропозицій для оцінки 
відповідності методів управління до стратегії компанії. Багато компаній 
стикаються зі значними труднощами при впровадженні та поліпшенні систем 
управління проєктами. Чергова причина в тому, що сьогодні не поширені методи, 
які дозволяють здійснювати розвиток системи управління проєктами з 
урахуванням стратегії організації. Слабкий зв'язок використовуваних методів 
управління зі стратегією компанії не дає впевненості в тому, що результати 
проєктів будуть відповідати очікуванням. Попри те, що виділені проблеми 
взаємопов'язані, вони визначають різні напрями аналізу. Комплексна оцінка 
систем управління є якісним показником екосистеми всередині організації: 
оцінкою реалізації проєктного управління, структури управління, раціонального 
розподілу повноважень і відповідальності, підсумкової оцінки результатів 
проєктів, наявність регламентів процесів управління проєктами тощо. Оцінка 
якості взаємозв'язку методів управління зі стратегією компанії є показником, який 
дозволяє визначити результативність управління за межами організації, 
відповідність поставленим цілям і обраним напрямом розвитку. 
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Дослідженням в області стратегічного управління проєктної діяльності та її 
оцінювання, присвячені праці С. Горбаченко, В. Карпова, О. Продіуса, А. Бойка, 
Г. Лучко та ін. При цьому в дослідженнях не спостерігається опису конкретних 
взаємозв'язків систем управління проєктами зі стратегічним менеджментом. 
Система управління проєктами компанії повинна відповідати певним критеріям, 
оскільки вона є інструментом, який дозволяє зв'язати стратегічні цілі з процесами 
управління, а також здійснювати контроль за дотриманням поставлених цілей в 
рамках реалізованих проєктів для досягнення рівня, який забезпечує компанію 
гнучкістю в конкурентній боротьбі. Ці критерії повинні відповідати певним 
вимогам. По-перше, критерії повинні відбивати істотні й вимірні характеристики 
проєктів. По-друге – визначати ступінь досягнення стратегічних цілей організації, 
що реалізує проєктно-орієнтовану діяльність, враховувати прогнозну та експертну 
інформацію. По-третє, враховувати й дозволяти якісно узгоджувати думки різних 
суб'єктів (керівників відділів і т. д.), уявлення яких про значущість тих чи інших 
проєктів, або стратегічних цілей організації можуть відрізнятися. Також часто 
спостерігається відсутність належного управління багатопроєктним середовищем 
[2]. При складанні стратегічних планів можлива тенденція проштовхувати різні 
додаткові проєкти, які породжують хаос в організації. У багатьох компаніях 
також відсутні групи фахівців з управління проєктами, в результаті, вони не 
мають у своєму розпорядженні повноцінних портфелів проєктів і не уявляють 
скільки проєктів і в який момент часу виконується, що це за проєкти і які з них є 
більш пріоритетними. Таким чином, завжди необхідно виробляти повне і єдине 
для всіх розуміння цілей, завдань і принципів організації, а також 
використовувати методики оцінки ефективності систем управління проєктами, які 
враховують цю цілісність. Такі системи управління при використанні їх як 
основного інструменту управління бізнесом дають компанії можливість 
встановлювати індивідуальні та загально організаційні цілі, доводити їх до відома 
членів команди різного рівня, оцінювати досяжність поставлених цілей і 
отримувати швидкий зворотний зв'язок. 

Підхід до комплексної оцінки проєктної діяльності з точки зору впливу 
результатів на стратегічні цілі розвитку підприємства дозволяє розглядати кожен 
проєкт як стратегічну ініціативу, спрямовану на досягнення певних цілей 
компанії, знижує ступінь невизначеності середовища та забезпечує унікальність 
проєкту. Як критерій успішності проєкту може застосовуватися позитивна чи 
негативна динаміка показників діяльності підприємства, відповідних його 
стратегічним цілям. Це істотно знизить неоднозначність розуміння успішності 
проєкту його учасниками і переведе питання оцінки результатів проєкту з області 
зіткнення інтересів різних зацікавлених сторін і усередині корпоративної 
політики в площину формальних розрахунків. Сьогодні досягнення конкурентних 
переваг є не тільки наслідком успішної реалізації проєктів, а й правильністю 
вибору проєктів. Одним з основних напрямків при цьому є тісний взаємозв'язок 
реалізованих проєктів з досягненням стратегічних цілей компанії, найбільш 
ефективний розподіл ресурсів і отримання максимальної вигоди завдяки 
комплексній оцінці проєктної діяльності організації. 

Література: 1. Багашова Н. Міжнародні практики і методики управління 
проектами у вітчизняному менеджменті. Ефективна економіка. 2015. № 7. 
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&amp;z=4185 (дата звернення: 
29.06.2015). 2. Горбаченко С., Карпов В. Аналіз підприємницьких проєктів. 
Одеса : ОНЕУ, 2013. 241 с. 3. Продіус О., Бойко А. Необхідність проєктного 
менеджменту в сучасних умовах господарювання. Приазовський економічний 
вісник. 2019. № 3. С. 217–221. 4. Лучко Г. Сучасний стан та проблеми розвитку 
проектного менеджменту в Україні. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 501–
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ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ  
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Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при 
Президентові України 

 

Сучасна економіка з системи, де основні фінанси були зосереджені в 
банківському секторі, трансформується в систему, де основним джерелом 
капіталу стає фондовий ринок. Переведення фокусу на використання сучасних 
інструментів фондових ринків пов’язано з тим, що кредитні ресурси володіють 
досить значною вартістю з причин відсутності стабільних гарантій щодо 
погашенням узятих кредитів. При цьому низька ліквідність активів не дозволяє 
вигідно їх реалізовувати.  Крім того, зацікавленість у  наданні кредитів для 
фінансування проектів може бути викликана лише  з боку крупних банків, які 
мають доступ до більш дешевих джерел капіталу або фондуються державою. 
Фондові ринки з точки зору руху фінансових ресурсів є більш ємними, оскільки 
не мають норм резервування на противагу банкам. Тому використання їхнього 
інструментарію для фінансування інфраструктурних проектів викликає значний 
інтерес з боку стейкхолдерів.  

Для підтвердження висунутої тези вважається за доцільне звернути увагу 
на структуру глобальної ліквідності. За інформацією Світового банку серед 
затребуваних інструментів фондового ринку деривативи складають 964% 
світового ВВП і мають ліквідність 78%, частка сек’юритизованих боргів 
визначається у 138% світового ВВП (з 11% ліквідністю), «широкі гроші» або 
broad money – 122% світового ВВП (з 10% ліквідністю), грошова база – 12% ВВП 
(з 1% ліквідністю) [1]. 

Очевидним є той факт, що розвиток механізму проектного фінансування, 
орієнтованого на застосування інструментарію фондового ринку, сприятиме 
зниженню вартості фінансових ресурсів, що є однією з важливих умов активного і 
автономного зростання ринку інфраструктурних проектів і, зокрема, проектів 
публічно-приватного партнерств.  Ключовими інвесторами, здатними купувати і 
одержувати (buy and hold) право вимоги довгострокових боргів є такі 
інституціональні інвестори, як пенсійні фонди і фонди страхування, які 
управляють «довгими грошима». Однак у зв’язку з відсутністю надійних 
інструментів інвестування в інфраструктуру вхід на такий привабливий ринок для 
останніх практично неможливий. 

Вирішення зазначеної проблематики, визначається можливістю 
сек'юритизації інфраструктурних активів.  

Розкриваючи зміст поняття «сек’юритизація активів» низка авторів 
фокусуються на думці, що сек’юритизацію варто розглядати як спосіб 
перетворення необоротних активів в оборотні за допомогою фондових ринків [2-
4].  

З метою конкретизації понятійного апарату аналізованої дефініції є сенс 
звернути увагу на те, що такий спосіб фінансування як сек’юритизація передбачає 
перетворення необоротних активів в активи, які мають ліквідну форму, через 
випуск облігацій та інших цінних паперів. При цьому основним принципом 
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сек'юритизації є винесення пулу активів з-під загальних зобов'язань оригінатора. 
У зв’язку з чим створюються умови для захищеності інвесторів у разі 
банкрутства. 

Сек'юритизація інфраструктурних проектів потенційно містить в собі 
значні позитивні ефекти для економіки. Зокрема, мова йде про розширення 
можливостей з кредитування інфраструктурних проектів, адже банки можуть 
збільшувати обсяги кредитів без збільшення власного капіталу. За інших рівних 
умов це знижує вартість кредитування інфраструктурних проектів на 
національному ринку. Якщо  банки надають кредити на довгий термін (10-
20 років) під фіксовану ставку, то вони піддаються додатковому ризику зміни 
рівня процентних ставок, оскільки залучають кошти на більш короткі терміни. 
Проте, даний ризик може бути виведений на ринок капіталів і розподілений серед 
інвесторів, а та частина ризику, яка залишається у банку, може бути обмежена 
розміром позиції перших втрат (first loss piece).  

Зацікавленість інституційних інвесторів у вкладанні коштів в 
інфраструктурні проекти визначається потребою у здійсненні диверсифікації 
активів для доповнення основного портфелю. Переваги сек’юритизації полягають 
у привабливості інфраструктурних облігацій, що визначається: низькою 
волатильністю та низькою кореляцією з іншими класами активів; відносною 
прозорістю активу і прогнозованістю прибутковості в довгостроковій 
перспективі; натуральним хеджуванням від інфляції, оскільки в тій чи іншій мірі 
базисний актив прив'язаний до індексу цін; привабливістю ставки прибутковості. 

Процес сек’юритизації інфраструктурних проектів передбачає залучення 
грошових коштів через випуск інфраструктурних облігацій, які бувають таких 
видів: 

- проектні облігації (project bonds). Оригінаторами таких інструментів є 
проектні компанії, а покриваються проектні облігації доходами, які генеруються 
проектом; 

- інфраструктурні боргові облігації (infrastructure CDOs). Оригінаторами є 
банківські установи, які у такий спосіб реалізують свої проектні кредити. 
Забезпечення здійснюється за рахунок платежів проектних компаній за наданими 
кредитами, а відтак у випадку дефолту базового активу банк не несе 
відповідальність; 

-  облігації, забезпечені доходами (revenue bonds). Випуск таких цінних 
паперів ініціюється публічно-правовими утвореннями або корпораціями, а їхнє 
забезпечення здійснюється доходами проекту, які надходять на рахунки трасту; 

- інфраструктурні кредитні ноти (infrastructure CLN) як інструменти 
синтетичної  сек’юритизації, що передбачає продаж ризиків, які притаманні 
кредитному активу через свопи на дефолт за кредитами (CDS). 

У масштабах країни або регіону створення повноцінних умов для 
сек'юритизації інфраструктурних активів дозволить реалізовувати комерційні і 
публічні інфраструктурні проекти, відкриваючи доступ до ринку капіталів 
проектним компаніям. Що стосується інституційних інвесторів, то вони  
отримають можливість використовувати привабливий для них актив.  

Література: 1. Аналитические обзоры Всемирного Банка. URL: 
http://rusipoteka.ru/profi/analytics/worldbank/. 2. Бланк И.А. Основы 
инвестиционного менеджмента : учебный курс / И.А. Бланк. –  К.: Эльга-Н, Ника-
Центр, 2001. – 448 с. 3. Казаков А. Секьюритизация активов – эволюция 
института / А. Казаков // Рынок ценных бумаг. – 2003. – No 19. – С. 26-36. 4. Роуз 
П.С. Банковский менеджмент / П.С. Роуз. – М.: Дело, 1997.-С.429 
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Набір персоналу є початковою стадією з набору кадрів. Штати персоналу 
відображають  кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці й 
фонд заробітної плати працівників [1]. 

Процес набору кадрів  має такі етапи: вироблення стратегії набору, яка б 
забезпечила узгодженість відповідних заходів із загальноорганізаційною 
стратегією; визначення потреби в персоналі; визначення вимог, яким повинен 
відповідати майбутній  працівник; вибір джерел набору  персоналу. 

Перший етап має  розробку стратегії набору персоналу, яка відповідає 
позиції підприємства, виражає його сутність, відповідає його конкурентній 
позиції.  

На другому етапі проводиться визначення потреби в персоналі на 
підприємстві. Це один з головних етапів планування управлінням персоналом, що 
дозволяє визначити необхідний  склад персоналу на заданий період часу. 

Під якісною потребою розуміється потреба в працівниках по 
спеціальностях. Завдання визначення кількісної потреби в персоналі зводиться як 
до вибору методу розрахунку чисельності співробітників, так і до встановлення 
вихідних даних для розрахунку і безпосереднього розрахунку необхідної 
чисельності працівників на певний період часу в сучасних умовах. Основна 
складність визначення потреби в персоналі - велика текучість кадрів.  

На третьому етапі відбуваеться  аналіз якостей, якими повинен володіти 
кандидат. Кожне підприємство бажає мати в наявності якомога кращий персонал, 
однак, насамперед, при прийнятті рішення щодо набору персоналу слід 
визначити, якими саме характеристиками повинна володіти людина, що 
претендує на певну посаду [2]. 

Щоб процес набору був ефективним, необхідно чітко сформулювати і 
операціоналізувати вимоги до кандидатів на вакантні посади, визначивши, якими 
характеристиками вони повинні володіти для цього.  

Можна виділити 4 групи таких характеристик:  
- автобіографічні (вік, стать, сімейний стан);  
- професійні (базова освіта, професія, кваліфікація, спеціалізація, 

тривалість і тип навчання, відповідність освіти пропонованій вакансії); 
- досвід (стаж) роботи по даній професії (професійна динаміка, володіння 

суміжними і іншими професіями, досвід організаторської роботи, загальні навики 
(наприклад, досвід водіння автомобіля); 

- особові або психологічні характеристики (рівень інтелекту, 
зацікавленість, цілеспрямованість, упевненість в собі, емоційна стійкість і тому 
подібне) [41, с.71]. 

Четвертий етап процесу набору включає  вибір джерел наборуперсоналу. 
Виділяють наступні джерела набору персоналу які представлені на   ( рис 1.): 

- внутрішні (у межах підприємства); 
- зовнішні (за межами підприємства) [16, с.252]. 
Основним  завданням служби управління персоналом полягає у визначенні 

оптимального співвідношення зовнішніх та внутрішніх джерел. Відбір персоналу 
необхідно відрізняти від набору персоналу. В процесі відбору відбувається пошук 
людей на певні посади з врахуванням встановлених вимог соціального інституту, 
видів діяльності.  
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При наборі персоналу  – здійснюється пошук, ідентифікація вимог різних 
посад, видів діяльності під відомі можливості людини, накопичений їм 
професійний досвід, стаж і здібності [25; с.43]. 

Відбір кадрів не є ізольованою функцією, що представляє самостійну 
цінність; він має зв'язати зі всіма іншими функціями управління персоналом, щоб 
не перетворитися на функцію, яка здійснюється ради себе самій в збиток іншим 
формам роботи з персоналом. 

Перш ніж прийняти рішення про прийняття на роботу треба організувати 
проведення декількох типових етапів.  

Основним завданням при наймі персоналу на роботу є задоволення попиту 
на працівників у якісному й кількісному співвідношенні. Створення виробництва 
завжди пов'язане з людьми, які працюють на підприємстві. З проблемою відбору 
персоналу та його подальшого навчання стикається практично кожна організація. 
Однак вирішують вони її по-різному. Відбір персоналу – дуже важливий і 
відповідальний момент в управлінні кадрами. Завдання менеджера – знайти і 
вибрати кращого співробітника, це вимагає наявності високої кваліфікації й 
солідного професійного досвіду. Помилки менеджера при відборі персоналу 
можуть негативно відбитися на ефективності колективної роботи в підприємстві. 

Розгляд ключових принципів підприємства, оптимальних систем і 
процедур, закладених у нових методах управління, відбору та найму персоналу, 
які залежать вже від конкретних людей, від їхніх знань, компетентності, 
кваліфікації, дисципліни, мотивації і т. ін. 

Розрізняють поняття «відбір» і «найм кадрів». Відбір кадрів – масове 
залучення на роботу персоналу в організацію. Відбір кадрів передбачає системний 
підхід до реалізації декількох етапів, що здійснюються в рамках процесу найму 
персоналу. Цей процес включає: загальний аналіз потреби (теперішньої та 
майбутньої) у кадрах; формулювання вимог до персоналу – точне визначення 
того, хто потрібен підприємству, шляхом аналізу роботи (робочого місця, посади), 
підготовки опису цієї роботи, а також визначення термінів та умов набору; 
визначення основних джерел надходження кандидатів; вибір методик оцінки та 
відбору кадрів. 

Основними напрямами роботи з персоналом на підприємствах України, 
повинно стати:  

– використання індивідуальних здібностей працівників відповідно до 
стратегічних цілей підприємства;  

– спрямованість на підготовку та навчання, адаптацію кадрів відповідно 
до змінюваних умов ринку, а також із урахуванням введення нових технологій;  

– узгодження інтересів підприємства з прагненнями, потребами і 
запитами працівників;  

– забезпечення сприйняття й застосування інновацій на підприємстві 
шляхом відповідної мотивації персоналу;  

– ретельний відбір працівників, який базується на основі чітких систем 
оцінювання; – створення індивідуальної єдиної культури підприємства. 

Основні стратегічні напрями для подальшого розвитку управління 
персоналом на українських  підприємствах:  

– покращення соціальних умов для персоналу;  
– інвестування капіталу не тільки в новітні технології, а й в 

перепідготовку, перекваліфікацію та навчання працівників;  
– управління та забезпечення активності й творчості, ініціативи 

співробітників повинно забезпечуватись і досягатись шляхом взаєморозуміння 
керівництва і персоналу, сприятливим психологічним кліматом у колективі та 
ефективною комунікацією;  
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– забезпечення безперервного навчання персоналу та колективного 
стилю роботи на підприємстві. 

У зв'язку з цим є актуальним сучасні тенденції розвитку ринку 
рекрутингових послуг в умовах глобалізаційних процесів в українській економіці 
й обґрунтування основних напрямків удосконалення процесу рекрутингу, які 
будуть сприяти підвищенню його ефективності. 

Таким чином, аналіз наявного процесу найму персоналу на підприємстві 
показав, що він має певні вади: 

1. Стихійний відбір. Полягає у фактичному переборі кандидатів. У 
результаті зміна кількох працівників на одній посаді протягом одного-двох років 
розглядається як цілком нормальне явище. 

2. Відсутність єдиних стандартів підбору, прийнятих на підприємстві. У 
цьому випадку беруться працівники під конкретну вакансію, без оцінки того, 
наскільки вони в цілому відповідають цілям, завданням і культурі підприємства. 
Отже, персонал підприємства є досить строкатою масою, яка суперечливо реагує 
на одні й ті ж події як внутрішнього життя компанії, так і змін зовнішньої 
кон'юнктури. 

3. Відбір виключно з урахуванням побажань керівника без урахування 
особливостей корпоративної культури компанії та конкретного керівника. 

4. Несерйозне ставлення до прийому нових співробітників може 
проявлятися на різних рівнях: «приклад: профанація керівником підрозділу 
процесу підбору (можливі різні прояви: від готовності взяти майже будь-якого 
кандидата, до надмірно завищених вимог або домінування «непрофільних» вимог, 
наприклад, особливості зовнішнього вигляду найпріоритетніших професійних 
якостей тощо)». 

5. Незбалансований процес прийняття рішень щодо кандидата. 
Виражається в невідпрацюванні самої схеми прийняття рішення : «наприклад, 
коли на одну й ту ж позицію різних кандидатів розглядають різні керівники, 
причому іноді – один, а іноді – поетапно троє.» Сюди ж можна віднести надмірну 
тривалість прийняття рішення – прийняття підсумкового рішення про кандидата 
протягом двох і більше тижнів, що недоцільно для більшості позицій. 

6. Недопрацьована система оцінки професійного рівня кандидатів. 
Завищена або занижена планка підбору (або в цілому по підприємству, або в 
окремих підрозділах). 
7. Недостатнє інформування реально розглянутого кандидата щодо ключових 
моментів життєдіяльності компанії, особливостей її культури і традицій, а також 
щодо особливостей професійних обов'язків, фінансових та інших мотиваційних 
схем тощо. 
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практические аспекты процесса рекрутинга // The scientific heritage. –  Budapest, 
Hungary,  2017. № 8 (8).  Р.2. P. 7-11. 3. Ващенко В.В. Основні проблеми у процесі 
рекрутингу персоналу на промисловому підприємстві // Вісник Приазовського 
державного технічного університету: Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр.  
Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.  Вип. 32. Т.1.  С. 308 - 311.  
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З позиції комплементарності тріад «економіка-екологія-соціум» (сталого 
розвитку) та «наука-освіта-інновації» («трикутника знань») від бізнесу сьогодні 
чекають не просто інноваційних продуктів й послуг, а дедалі частіше – еко-
інновацій, спрямованих на суттєве покращення навколишнього середовища, 
мінімальний негативний вплив на суспільство і економіку.  

Як відомо, «зелена економіка» заснована на практичних і теоретичних 
знаннях, пов’язаних зі зміною клімату та розвитку екологічної політики, 
«блакитна економіка» стає альтернативною парадигмою розвитку, яка поєднує 
економічне використання океанів з екологічною стійкістю» [1]. Природно, що 
зміна стратегій і моделей розвитку бізнесу наразі відбувається і під впливом 
третьої сили – цифрової економіки. В умовах останньої, бізнес все більше набуває 
електронної форми (електронний бізнес, електронна торгівля, цифрове 
виробництво, ІКТ).  

Отож, сучасні підприємства стикаються з великою кількістю викликів, 
серед яких провідне місце займають збереження навколишнього середовища та 
цифровізація.  

Еко-інновації можуть включати нові виробничі процеси, товари або 
послуги, а також нові методи управління та ведення бізнесу, використання або 
впровадження яких запобігає або істотно знижує ризики для навколишнього 
середовища, в частині забруднення або будь-якого іншого негативного впливу 
використання ресурсів протягом усього життєвого циклу відповідної сфери 
діяльності [2]. 

За даними Державної служби статистики України, в країні спостерігається 
тенденція до зростання обсягу відходів за видами економічної діяльності та в 
домогосподарствах на душу населення (за даними аналізу 1995-2019 рр.), пікове 
значення показника за 25 років зафіксовано у 2019 р. [3]. Це повинно 
насторожити уряд та громадськість. За попередніми оцінками, з огляду на важку 
економічну ситуацію у зв’язку з наслідками пандемії, викликаної COVID-19, 
ситуація надалі може погіршуватися. На жаль, проблема підсилена зростанням 
загального споживання та виробництва, що збільшує тиск на навколишнє 
середовище.  

У той же час, керівники та власники підприємств усвідомлюють, що 
екологізація є важливим фактором сталого інноваційного розвитку і може надати 
суттєву перевагу над конкурентами.  До того ж, велика кількість світових 
прикладів показала, що розробка інноваційної візії та стратегії в сфері екологізації 
позитивно впливає на фінансово-економічний стан, організаційну ідентичність та 
креативність підприємств. До основних інноваційних підходів процесу 
екологізації підприємств можна віднести комерціалізацію переробки відходів, 
появу нових технологій боротьби з ними, розробку нових бізнес-моделей, 
спрямованих на розвиток зеленого і блакитного бізнесу тощо. 

Наведемо деякі приклади еко-товарів і послуг європейських країн: 
біобарвники для текстильної промисловості, біорозкладане взуття, екологічна 
марка та пляшки для молока з переробленого паперу та пластмасу, інноваційні 
процеси з виготовлення кераміки, шкіри та текстилю, під час яких відбувається 
значна економія ресурсів і т.ін.  Серед відомих проєктів – проєкт  Parilas (2010-
2012 рр.) з використанням вбудованої лазерної ідентифікації, яка демонструє 
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наступне покоління високопродуктивної переробки алюмінію. Одна встановлена 
система Parilas може замінити 10000 т в рік нового алюмінію. Інший проєкт 
композитного бетону – EcoWall – з підтримки ініціативи екологічного 
будівництва, щодо зменшення впливу на навколишнє середовище шляхом 
виробництва модульних композитних бетонних панелей, що забезпечують 
економію у витратах на будівництво та покращення теплоізоляції, використання 
промислових відходів та переробки їх для виготовлення панелей. Проєкт 
Ecobionet (2010-2013 рр. і далі) пропонує виробництво різних типів 
біорозкладаних сіток за допомогою більш складного і надійного процесу прядіння 
екструзійного розплаву. Сітки повинні мати хороші фізичні та механічні 
властивості, бути повністю біологічно розкладними і бути 
конкурентоспроможними з іншими рішеннями на ринку. Пакувальні сітки можуть 
бути перевірені на використання як упаковка сільськогосподарської продукції. 
Ідея передбачала індустріалізацію чотирьох біорозкладаних пакувальних сіток та 
їх випробування на міцність та економічну ефективність. 

Та з розвитком цифрової, блакитної і зеленої економік, базованих на 
інноваціях, збільшується економічний, соціальний і цифровий розрив між 
країнами: одні з них активно використовують кіберфізичні системи, Інтернет 
речей, Інтернету послуг, розумні підприємства, інші – тільки-но переходять до 
автоматизації бізнесових процесів. В Україні частка підприємств, які вважають, 
що бізнес повинен брати участь у вирішенні екологічних проблем суспільства, 
набагато вища серед підприємств державної форми власності, порівняно з 
приватними підприємствами, оскільки саме перші мають серйозніший підхід до 
стандартів Євросоюзу. Загальна частка підприємств, які впроваджували інновації 
в Україні скоротилася з 15,2% у 2015 році до 13,8% у 2019 році [3]. Проєкти ЄС, у 
яких взяли участь українські підприємства – розробка кліматично дружніх 
технологічних рішень, застосування сучасних білінгових систем, 
енергозберігаючих технологій і заходів, спрямованих на скорочення викидів 
парникових газів, впровадження нових будівельних матеріалів та багато інших. 

Отже, конкурентні переваги бізнесу сьогодні формуються під впливом 
глобалізаційних процесів, цифровізації, посилення мобільності капіталу, 
інформатизації, підвищення екологічних норм життя. Конкурентні переваги 
«цифрового», «зеленого» та «блакитного» бізнесу очевидні: по-перше, 
екологічність сьогодні – це світовий тренд, а цифровізація – зміст і орієнтир 
підприємництва; по-друге, в зеленому та блакитному бізнесі наразі 
спостерігається слабка конкуренція; по-третє, їх продукція користується 
зростаючим попитом серед споживачів; по-четверте, у цих видах бізнесу безмежні 
можливості для прояву креативних інноваційних ідей; по-п’яте, ці види бізнесу 
підтримуються громадськістю, державою та світовою спільнотою; по-шосте, еко-
інновації дозволяють значно знизити витрати бізнесу, створюють умови для 
отримання інвестицій та виходу на зовнішні ринки. 

Отож, значення цифрового, блакитного та зеленого підприємництва 
(циркулярного (невичерпного) бізнесу) не можна переоцінити. 

Література: 1. Green, Blue & Digital Economy Journal URL: 
http://baltijapublishing.lv/index.php/gbdej (Last accessed:11.04.2021). 
2. Наливайко Н. Я. Об’єктивна потреба екологізації діяльності деревообробних 
підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. № 2. С. 24–28. 3. Державна 
служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата 
звернення:13.04.2021). 
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МАТЕРІАЛЬНІ ПОТОКИ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНОЇ 
СИСТЕМИ 

 
Канд. екон. наук, доц. Гриценко Н.В. 

Українського державного університету залізничного транспорту  
 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства тісно пов'язана з транспортно-

логістичним забезпеченням, яке є однією з важливих складових процесу організації 
доставки товарів від місця їх виготовлення до місця споживання. По суті воно ідентичне 
товарообігу, яке базується на концепції логістики. Відповідно, при управлінні 
транспортно-логістичною системою, матеріальні потоки грають важливу роль. Об'єктом 
логістичної системи, як відомо, є наскрізни й матеріальний потік, на окремих ділянках 
управління він має певну специфіку. Відповідно до цієї специфіки є п'ять 
функціональних галузей логістики, які працюють на підставі економічних методів, та в 
свою чергу впливають на управління різними логістичними системами. У дані 
функціональні галузі логістики входять наступні системи: закупівельна, виробнича, 
розподільча, транспортна та інформаційна.  

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональні галузі логістики 
 
Обґрунтуємо специфіку кожної галузі і її місце в загальній системі 

логістики. 
1. У процесі забезпечення підприємства сировиною і матеріалами 

вирішуються завдання закупівельної логістики. На цьому етапі вивчаються і 
вибираються постачальники, укладаються договори і контролюється їх 
виконання, вживаються заходи в разі порушення умов поставки. Будь-яке 
виробниче підприємство має службу, яка здійснює перераховані функції. 
Логістичний підхід до управління матеріальними потоками вимагає, щоб 
діяльність цієї служби, яка пов'язана з формуванням параметрів наскрізного 
матеріального потоку, не була відокремленою, а підпорядковувалася стратегії 
управління наскрізним матеріальним потоком. У той же час завдання, які 
вирішуються в процесі доведення матеріального потоку від складів готової 
продукції постачальника до цехів підприємства споживача, мали певну 
специфіку. На практиці межі діяльності, що складають основний зміст 
закупівельної логістики, визначаються умовами договору з постачальниками і 
складом функцій служби постачання всередині підприємства. 

2. У процесі управління матеріальним потоком всередині підприємства, що 
створює матеріальні блага або надає матеріальні послуги, в основному 
вирішуються завдання виробничої логістики. Специфіка цієї структури 
управління полягає в тому, що основний обсяг робіт з проведення потоку 
виконується в межах території одного підприємства. 

Учасники логістичного процесу при цьому, як правило, не вступають в 
товарогрошові відносини. Потік йде не в результаті укладених договорів, а в 
результаті рішень, прийнятих системою управління підприємством. 

Управління логістичними 
системами 

закупівельна 

транспортна інформаційна 

виробнича розподільна 
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Сфера виробничої логістики тісно стикається зі сферами закупівель 
матеріалів і розподілу готової продукції. Однак основне коло завдань у цій 
області ‒ управління матеріальними потоками в процесі здійснення саме 
виробництва. 

3. При управлінні матеріальними потоками в процесі реалізації готової 
продукції вирішуються завдання розподільної логістики. Це велике коло завдань, 
вирішенням яких займаються як виробничі підприємства, так і підприємства, що 
здійснюють торговельно-посередницьку діяльність. До вирішення цих завдань 
мають відношення владні структури, так як від організації розподілу суттєво 
залежить стан економіки регіону. Наприклад, в разі незадовільної організації 
системи розподілу продовольчих товарів в регіоні положення місцевої влади буде 
нестабільним. 

Реалізація функції розподілу на виробничому підприємстві інакше 
називається збутом продукції. У сферу уваги цієї структури управління 
матеріальний потік потрапляє ще перебуваючи у виробничих цехах. Це означає, 
що питання тари та упаковки, розміру партії що виготовляється і часу, до якого ця 
партія повинна бути виготовлена, а також багато інших питань, суттєвих для 
процесу реалізації, починають вирішуватися на більш ранніх стадіях управління 
матеріальним потоком. 

4. При управлінні матеріальними потоками на транспортних ділянках 
вирішуються специфічні завдання транспортної логістики. Сукупний обсяг 
транспортної роботи, що виконується в процесі доведення матеріального потоку 
від первинного джерела сировини до кінцевого споживача, слід розділити на дві 
великі групи (приблизно рівні): 

- транспортна робота, яка належить спеціальним транспортним 
організаціям (транспорт загального користування); 

- робота, яка виконується власним транспортом всіх інших 
(нетранспортних) підприємств. 

Також як і інші функціональні галузі логістики, транспортна логістика 
чітко окреслених меж не має. Методи транспортної логістики застосовуються при 
організації будь-яких перевезень. Однак пріоритетним об'єктом вивчення і 
управління в цьому розділі є матеріальний потік, що має місце в процесі 
перевезень транспортом загального користування. 

5. Інформаційна логістика. Результати руху матеріальних потоків знаходяться в 
прямому зв'язку з раціональністю організації руху інформаційних потоків. В останні 
десятиліття саме можливість ефективного управління потужними інформаційними 
потоками дозволила ставити і вирішувати завдання наскрізного управління 
матеріальними потоками. Висока значимість інформаційної складової в логістичних 
процесах стала причиною виділення спеціального розділу логістики - інформаційної 
логістики. Об'єктом дослідження є інформаційні системи, які забезпечують управління 
матеріальними потоками, де використовуться мікропроцесорна техніка, інформаційні 
технології та інші питання, пов'язані з організацією інформаційних потоків (пов'язаних з 
матеріальними). 

Інформаційна логістика тісно пов'язана з іншими структурами логістичних 
систем. 

Прагнення мати логістичні системи з більш високим рівнем обслуговування і 
низьким рівнем запасів товарно-матеріальних цінностей на довгих лініях постачання 
призвело до виникнення різних варіантів управління цими системами, а саме: до зміни 
традиційних способів консолідації вантажів, виконання операцій на поблизу 
розташованих складах, здійсненню нових видів послуг зі збирання та розподілу вантажів, 
а також об'єднання систем постачальників і виробників. При традиційних способах 
надання послуг скорочення часу доставки вантажів досягається шляхом комбінування 
швидкого обслуговування клієнтури транспортними компаніями загального 
користування і спеціальної прискореної обробки вантажів в пунктах їх об'єднання. 
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Виходячи з вище викладеного, потрібно відзначити, що економічні методи 
транспортної логістики застосовуються при організації будь-яких перевезень. Однак 
пріоритетним об'єктом вивчення і управління в цьому розділі є матеріальний потік, що 
має місце в процесі перевезень транспортом загального користування. 

Одже, підводячи підсумок проведеного теоретичного огляду, бачимо, що 
матеріальні потоки грають невід’ємну роль в управлінні логістичними системами, 
сприяють підвищенню ефективності будь-якого підприємства та мають практичний 
інтерес для української економіки. При досконалому та раціональному плануванні 
матеріальних потоків з урахуванням нюансів управління логістичними системами перед 
підприємтсвами країни відкриваються широкі перспективи як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках. 

Логістика виступає як певна виробнича інфраструктура економіки. Вона 
базується на чіткій взаємодії попиту, поставок, виробництва, транспортування і розподілу 
продукції. Логістика починається з первинних джерел сировини або вироблення 
напівфабрикатів, продовжується в обігу матеріалів і напівфабрикатів у рамках 
виробничого процесу підприємства і завершується доставкою готової продукції 
споживачу для досягнення економічних цілей підприємця. 

Література: 1 Закон України „Про транспортно-експедиторську діяльність”. – 
Відомості Верховної Ради України, 2004. – №52. – Ст. 652. 2 Костромін Г.Т. Управління 
матеріальними ресурсами: Навчальний посібник. – Кіровоград: ТОВ „Імекс ЛТД”, 2007. – 
240 с. 3 Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної 
літератури, 2003. – 192 с. 4 Окландер М.А. Логістична система підприємства: Монографія 
/ М.А. Окландер. – О.: Астропринт, 2004. – 312 с. 5 Фролова Л.В. Логістичне управління 
підприємством: теоретикометодологічні аспекти: Монографія / Л.В. Фролова. – Донецьк, 
ДонДУЕТ ім. Туган-Барановського, 2004. – 261 с. 

 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОДУКЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

 

В нинішніх умовах, де інформація безперервно оновлюється, учасники 
ринку перебувають в пошуку маркетингових ідей, способів ведення бізнесу, 
нових уявлень про свій продукт. Сучасні підприємства постійно знаходяться під 
тиском вимог ринкового середовища, тому при розробці конкурентної стратегії 
необхідно орієнтуватися на вплив, частку ринку, позиції конкурентів та запити 
споживачів. Питання що стосуються конкурентоспроможності продукції 
підприємств та формування конкурентних переваг розглядались та були 
досліджені в працях багатьох вітчизняних науковців, таких як І. С. Ваценко [1], 
О.В. Шебаніна [2], В.Г. Грановська [3], А. О. Касич [4], Е.А. Сисоєва [5], Є.О. 
Діденко [6] та ін. І.С. Ваценко, вважає, що конкурентні переваги підприємства – 
це ті явища і процеси виробництва і господарської діяльності підприємства і 
соціально-економічного життя суспільства, які призводять до зміни рівня 
конкурентоспроможності  підприємства [1]. Існує ряд можливостей, які 
конкурентна перевага забезпечує для підприємства, а саме:  

1. забезпечення довгострокового зростання;  
2. стабільність існування в робочому середовищі;  
3. отримання більшої доданої вартості; 
4. утворення перепон для нових можливих конкурентів при їхній появі на 

ринку [7]. 
Конкурентоспроможність продукції підвищується внаслідок надання 

клієнту якісніших продуктів, забезпеченні відносної дешевизни товарів та інших 
якостей. Одним із важливих видів конкурентних переваг є ціна товару. Споживачі 
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зазвичай частіше віддають перевагу продукції за критерієм більш низької ціни у 
порівнянні з іншими товарами з аналогічними властивостями. Через дешевизну 
товар може купуватися навіть у разі, коли не представляє особливої споживчої 
цінності для покупців. Другою конкурентною перевагою є диференціація. 
Наприклад, коли продукт має відмінні риси, завдяки яким товар стає 
привабливішим для споживача. Зокрема, диференціації можна досягати завдяки 
характеристикам, що не належать до споживчих властивостей. Наприклад, 
внаслідок торговельної марки [8]. Якщо компанія створює конкурентні переваги 
свого товару, вона може виключно виділити його положення на ринку. На 
практиці, багато компаній не тільки забезпечують собі подібну конкурентну 
перевагу товару, але і досить довго її зберігають. Існує чотири критерії оцінки 
конкурентних переваг: значущість; видимість; стійкість; корисність; унікальність; 
захищеність; цінність для цільової аудиторії бізнесу; прибутковість [8]. В 
економіці розроблено безліч напрямів досягнення конкурентних переваг, або 
ділових стратегій, але серед найбільш загальних виділяють наступні [9]: 

1. Лідерство  за  витратами  (собівартості продукції). Стратегія  
лідерства за  витратами  полягає у використанні таких ресурсів, як ноу-хау, 
автоматизація, унікальний доступ до дешевих сировинних або трудових ресурсів, 
ефект масштабу, які своєю чергою допомагають компанії досягти істотної 
переваги над конкурентами за собівартістю свого товару. 

2. Диференціація продукції. Стратегія  диференціації є ефективною у тому 
випадку, якщо споживач високо оцінює відмінні властивості та різноманітні 
способи використання товару, а сама диференціація продукту має безліч аспектів. 
Досягти цього можна за допомогою технічної переваги, якості надання  послуг, 
підвищення цінності грошей (продаж в кредит). 

3. Фокусування (концентрації). Стратегія фокусування охоплює 
досягнення переваг за витратами або диференціювання у вузькому сегменті 
галузі.  

4. Ранній вихід на ринок (стратегія першопроходця). Стратегію 
першопрохідника, або ж перевагу першого ходу, доцільно застосовувати в тому 
випадку, коли відбувається створення товару або послуги до появи конкурентів. 
Компанія-першопрохідник є привабливою для багатьох споживачів, так що для 
зміни поведінки значної частини ринку її конкурентам доведеться докласти 
величезні зусилля. 

5. Синергізм. Синергетичний ефект досягається шляхом використання ноу-
хау, спільного використання ресурсів, створення переваги при узгодженості 
термінів окремих проєктів, виграшу в якості, зростання довіри споживачів 
кінцевого результату. 

Таким чином, конкурентна боротьба дозволяє виокремити з безлічі 
підприємств неодмінних лідерів, здатних виробляти по-справжньому якісні та 
актуальні для сучасного життя товари та послуги, які будуть потрібні населенню. 
Саме тому так важливо правильно оцінювати конкурентні переваги компанії і, 
виходячи з цього, приймати обґрунтовані рішення на користь підвищення 
конкурентоспроможності продукції організації. 

Література: 1. Ваценко І.С. Формування конкурентних переваг сучасного  
підприємства. Молодий учений. 2015. № 10. С. 553–556. 2. Шебаніна, О. В. 
Формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції 
на світовому ринку. Вісник Харківського аграрного університету. Серія: 
Економічні науки. 2016. № 2. С. 259-266. 3. Грановська, В. Г. Теоретична 
конструкція формування конкурентних переваг аграрних підприємств. Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні 
економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 10, ч. 1. С. 94-98. 4. 
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транспорту і промисловості. 2019. № 65. С. 141–151. URL: 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ – СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Канд. екон. наук, доц. Гризовська  
Хмельницький національний університет 

 

Кожні окремі місто, район, область, курорт і в цілому держава мають 
потребу у привабленні туристів. Пов’язано це у першу чергу не з потенційним 
доходом від сфери туризму, а з інвестиційною привабливістю регіону, що зростає 
прямо пропорційно до кількості людей (гостей), які його відвідують. Враховуючи, 
що велика кількість країн уже зайняли своє місце на ринку туристичного 
продукту, потенційні туристичні центри можуть обрати лише два варіанти 
стратегії: або виконати всі вимоги для розвитку масових видів туризму на своїй 
території, або шукати нові сегменти, в яких не встановлені ці вимоги.  

Туризм – це складне явище, яке залежить від багатьох соціально-
економічних, юридичних, природно-кліматичних чинників, що впливають як на 
напрями формування туристичних потоків, так і на їх інтенсивність та 
структурованість. Кожна країна світу має свій перелік привабливих для певних 
видів туризму об’єктів – як природних, так і створених спеціально для цих цілей, і 
прагне підвищити інтерес потенційних споживачів до придбання відповідних 
туристичних продуктів. Економічна вигідність процесів створення туристичних 
продуктів залежить від здатності підприємця вірно їх побудувати – як 
технологічно, так і організаційно, залучаючи у спільну діяльність необхідну 
кількість людей. Побудова таких процесів і управління ними належить до сфери 
відповідальності менеджменту. 

Спеціалізований туризм ‒ термін, що використовується для позначення 
туристів, які купують спеціалізований тур і виїжджають з метою вивчення 
специфічних особливостей тієї чи іншої місцевості, для отримання особистого 
досвіду, виконання спортивних нормативів, активного відпочинку тощо.  

Для розуміння категорії «cпеціалізований туризм» необхідно визначити дві 
складові: «спеціалізація» і «туризм». Поняття «туризм» є вже доволі сталим. Ми 
спираємося на загальноприйняте у законодавстві України визначення (ст. 1 
Закону України «Про туризм»): тимчасовий виїзд особи з місця проживання з 
оздоровчою, пізнавальною, професійно-діловою чи іншою метою без здійснення 
оплачуваної діяльності у місці, куди особа від’їжджає. Дискусійним залишається 
поняття спеціалізації щодо туризму. Згідно із тлумачним словником української 
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мови, «спеціалізований» – це призначений для роботи або використання в якій-
небудь одній спеціальній галузі; який має спеціальне, особливе призначення. У 
той же час в економіці існує поняття спеціалізації щодо господарської, 
комерційної діяльності. Зокрема, згідно з теорією конкурентних переваг М. 
Портера [1], розрізняють базову конкурентну стратегію спеціалізації 
(фокусування.) Базова конкурентна стратегія – це основний (базовий) набір цілей, 
дій, напрямів регулювання витрат, рекламної діяльності тощо, який обирає будь-
який конкуруючий суб’єкт (підприємство, регіон, держава), з метою досягнення 
встановлених керівництвом цілей в умовах ринкової конкуренції. Розглянемо усі 
базові конкурентні стратегії більш детально. Cтратегія мінімізації витрат має на 
меті налагодження маловитратного виробництва товарів галузі. Компанія, яка 
обирає таку стратегію, не повинна забувати про основи диференціації, і продукт 
компанії повинен оцінюватися покупцями як такий, що можна порівнювати з 
аналогами конкурентів. Рівність продуктів означає або їхню ідентичність, або 
певну комбінацію характеристик продуктів, які визивають у покупців такий же 
інтерес, як і продукти конкурента [1]. Стратегія диференціації має на меті 
зайняття унікального положення у певній галузі, надаючи продукту такі 
характеристики, які будуть гідно оцінені великою кількістю покупців. Якщо 
компанія обирає стратегію диференціації, то вона повинна прагнути до рівності 
(приблизної рівності) витрат щодо своїх конкурентів, скорочуючи їх у всіх 
сферах, які не мають прямого відношення до диференціації. До витрат 
диференціації (які захищені при даному типі стратегії) відносять: видатки на 
якість (послуг, обслуговування, сервісу, товарів тощо), іміджеві видатки, видатки 
на підтримку бренду, захист винаходів, патентів тощо [1]. Стратегія спеціалізації 
(фокусування) має на меті вибір вузької сфери конкуренції у межах певної галузі. 
Вибір сегмента або декількох сегментів ринку і обслуговування лише їх. 
Загальних конкурентних переваг компанія може і не мати, однак в обраних 
сегментах вони повинні бути. У будь-якому разі для зайняття хороших 
конкурентних позицій в окремих сегментах необхідно зробити вибір між 
стратегією мінімізації витрат і диференціації. У зв’язку з цим виділяють такі дві 
стратегії: стратегія фокусування на видатках, метою якої є отримання 
конкурентних переваг за рахунок низьких витрат у межах свого сегмента, і 
стратегія фокусування на диференціації, мета якої – досягнення конкурентних 
переваг від диференціації в цільових сегментах. Обидва варіанти стратегії 
засновані на тих ознаках, які відрізняють обраний цільовий сегмент від інших 
сегментів даної галузі [1]. Показники ефективності роботи компанії, яка обрала 
стратегію фокусування, буде вище середніх по галузі у тому разі, якщо: 1) 
компанія зможе досягти у цільовому сегменті стійкого лідерства в мінімізації 
витрат або максимально диференціювати у цьому сегменті свій продукт; 2) при 
цьому сегмент є привабливим з точки зору його структури [1]. Таким чином, 
«спеціалізований» – це такий, що призначений для окремого сегменту ринку, у 
нашому випадку – окремого сегменту ринку туризму. Враховуючи, що 
сегментацію в туризмі можна робити за великою кількістю ознак, то, на нашу 
думку, доцільно їх обмежити метою подорожі туриста, які чим далі стають усе 
більш спеціалізованими.  

Отже, спеціалізований туризм – це тимчасовий виїзд особи з місця 
проживання з метою подорожі, що є спеціалізованою щодо загальноприйнятих 
(оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових), без здійснення оплачуваної 
діяльності в місці, куди особа від’їжджає.  

Класифікація видів спеціалізованого туризму передбачає виділення 
окремих сегментів ринку туристичного продукту за ознакою – головна мета 
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подорожі, які є більш спеціалізованими щодо широких сегментів. Серед широких 
(основних) сегментів можна виділити такі:  

1) пізнавальний (головна мета – задоволення цікавості);  
2) рекреаційний (головна мета – відновлення сил, оздоровлення);  
3) діловий (головна мета – встановлення ділових контактів та обмін 

інформацією);  
4) розважальний (головна мета – отримання певного виду задоволення, 

іноді на межі з відповідним видом манії);  
5) пригодницький (головна мета – отримання фізичного навантаження, 

адреналіну, унікальних, недоступних для більшості людей, вражень);  
6) природний (головна мета – відпочинок від урбанізації).  
Ще на початку 2000-х років спеціалізація підприємства, скажімо, на 

діловому туризмі, у більшості країн надавала їм достатнього рівня унікальності. 
На деяких нерозвинених ринках така ситуація залишається і сьогодні. Однак з 
розвитком ринку виникає попит на види туризму ще більш спеціалізовані. 
Кількість туристів продовжує зростати і стає можливим зосередити свою 
діяльність на задоволенні унікальних потреб окремого сегменту туристичного 
ринку.  

Література: 1. Портер М. Э. Международная конкуренция: конкурентные 
преимущества стран / М. Э. Портер. – М. : Международное общество, 1993. – 
896 с. 
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Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
На сьогоднішній день актуальність логістики практично ні в кого не 

викликає сумнівів. До проблем логістики направлені інтереси багатьох 
дослідників та практиків. Підприємства витрачають на логістику від 5 до 35% від 
всього обсягу продажів в залежності від типу бізнесу, географічного масштабу 
діяльності та інших характеристик. Практично в усіх країнах значна частка 
логістичних витрат припадає на транспортну складову. У британській економіці 
транспортні витрати складають 41% від загальних логістичних витрат, в 
економіці США - 46%, в Польщі до 50%. В окремих країнах на частку 
транспортної складової припадає близько 60% таких витрат [1].  

У ціні товарів транспортна складова має різну частку в залежності від виду 
продукції: 2-3% для електроніки, 5-6% для продуктів харчування, 7-12% для 
машин і устаткування, 40-60% для сировинної продукції, 80-85% для мінерально-
будівельних матеріалів. 

Близько 40% логістичних витрат припадає на утримання запасів. 
Застосування логістики дозволяє: знизити рівень запасів на 30-50%; скоротити час 
руху продукції на 25-45%; скоротити повторні складські перевезення в 1,5-2,0 
рази; скоротити витрати на автоперевезення на 7-20%, на залізничні до 12% [2].  

Логістика, розвиваючись на підприємствах різних галузей економіки, 
набуває специфічні галузеві риси. У будівництві вона має ряд особливостей.  

Перша особливість - це досить низький рівень логістики в будівництві як 
галузі народного господарства України, що пояснюється рядом причин. 

По-перше, загальним розвитком логістики в нашій країні.  
Доведення показників логістики українських підприємств до рівня 

розвинених країн ускладняється через низку об'єктивних причин, таких як: 
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історичним відставанням сфери обігу продукції від виробничої сфери, відсталістю 
транспортної та складської інфраструктури, високим ступенем зносу рухомого 
складу та об'єктів інфраструктури транспорту, низьким рівнем розвитку 
складських операцій і низкою інших причин. 

По-друге, в будівництві у менеджерів середнього та вищого рівнів 
невисокий рівень знань в області логістики. Незважаючи на те, що 84% опитаних 
представників промисловості і будівництва вважають логістику головним 
фактором впливу на рівень сервісу покупця, 71% - головним фактором впливу на 
прибутковість і 65% - ключовим джерелом конкурентоспроможності компанії, 
при цьому всього 35% бачать логістику головним пріоритетом в компанії. Це 
говорить про сприйняття логістики як другорядної галузі управління, недостатніх 
знаннях вищого і середнього менеджменту про концепції сучасної логістики. 

Представники будівельних і промислових компаній розвиток компетенцій 
персоналу в логістиці ставлять на четверте (після підвищення якості, розвитку 
інформаційних систем, вибору постачальників) місце в ряду важливих для 
успішного розвитку підприємства потреб [3]. 

По-третє, низький рівень логістики в будівництві пояснюється тим, що 
підприємства галузі не вичерпали резерви підвищення ефективності в галузі 
продажів і виробництва. Зниження цих резервів, особливо в ситуації 
економічного спаду, зробить застосування логістичного підходу в управлінні 
більш актуальним. 

Друга особливість пов'язана з характером будівельного виробництва і 
відбивається на еволюції логістики в конкретних компаніях. Розвиток логістики в 
будівництві починається з вдосконалення та реінжинірингу процесів постачання, 
інтегрування логістичних функцій: транспортування і складування матеріалів, 
управління запасами, як на рівні окремих об'єктів, так і на рівні організації в 
цілому, управлінням закупівлями та взаємовідносинами з постачальниками. 
Основні рішення в галузі постачання будівельного підприємства повинні при 
цьому вирішуватися на основі загальних витрат з урахуванням дотримання 
стандартів якості. 

Сучасний етап розвитку логістики пов'язаний з застосуванням 
логістичного підходу в організації будівельного виробництва, логістичною 
інтеграцією постачання і виробництва. На цій стадії основні концепції логістики, 
такі як «точно вчасно», «бережливе» виробництво і ряд інших концепцій 
знаходять застосування в виробничих процесах будівельного підприємства. 
Наслідком даної особливості логістики в будівництві є орієнтація бенчмаркінгу 
логістики будівельного підприємства на промислові підприємства, які здійснюють 
збірку будь-яких об'єктів, наприклад, автоскладальні виробництва. 

Третя особливість логістики в будівництві пов'язана з тим, що будівельна 
організація рідко є «господарем» логістичного процесу. Вона розглядається як 
споживач в логістичних системах виробників і постачальників матеріалів, 
компонентів. Ця особливість є наслідком недостатньої уваги до можливостей, які 
може надати логістика в області оптимізації витрат. 

Четверта особливість логістики в будівництві - це найширші можливості 
для логістичного аутсорсингу, зокрема, у постачанні. Для будівельної організації 
велика частина операцій при виконанні логістичних функцій транспортування, 
складування, управління запасами і закупівлями є допоміжними процесами. 

Як висновок слід зазначити, що конкурентні переваги, які створюються 
логістикою, стають найбільш відчутними завдяки оптимізаційним рішень, 
спрямованих на зниження логістичних витрат, часу логістичних циклів, 
підвищенням надійності функціонування ланцюгів поставок. 
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У ланцюзі поставок матеріалів можуть застосовуватися наступні логістичні 
концепції: швидкого реагування, точно в строк, бережливого виробництва і 
забезпечення, управління запасами постачальником. Однак при всій 
різноманітності концепцій, методів і моделей в логістиці не існує універсальних 
рецептів, які дозволили б оптимізувати витрати в будь-якому ланцюгу поставок. 
Кожний ланцюг поставок має особливості, з урахуванням яких і слід вибирати 
найбільш відповідні методи і моделі прийняття рішень. 

Література: 1. Проблеми та шляхи формування перспективних напрямків 
функіонування будівельного комплексу на основі логістичних систем Торкатюк 
В.І URL: https://economy.kname.edu.ua/images/files/konferenc/dec2014/4_6.pdf. 2. 
Іванченко Н. О., Кучер С. Л., Кудрява С. В. Аналіз сучасних систем та методів 
ефективного управління матеріальними ресурсами. Проблеми системного підходу 
в економіці. 2015. Вип. 51. С. 55–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE51_10. 3. 
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Транспортної 
стратегії України на період до 2030 року» від 30.05.2018 р. № 430-р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/430-2018-80. 

 
 

ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

Канд. екон. наук, доц. Дончак Л. Г., викл. Шкварук Д. Г. 
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського 

національного університету 

 

Нові ринково-конкурентні умови включення в систему суспільного 
виробництва визначають жорсткі вимоги до адаптаційних здібностей людини та її 
характеристик як працівника. Сучасному працівникові мають бути притаманні 
високий професійний, загальноосвітній і культурний рівень, 
поліфункціональність і динамізм кваліфікації, різнобічний розвиток особистості. 
Тому особливого значення набувають гуманітарні, особистісні якості людини: 
ініціативність, творчість, відповідальність, самостійність, прагнення до 
саморозвитку. Усе це ставить завдання побудови ефективної та гармонійної 
системи показників оцінювання кадрового потенціалу суб’єктів господарювання. 
Варто погодитись, що пошук висококваліфікованих працівників є актуальною 
проблемою для більшості сучасних підприємств в умовах ринкової економіки. 
Грамотний і якісний набір кадрів здатний багаторазово підвищити ефективність 
роботи підприємства, при цьому система відбору персоналу повинна бути 
заснована на постійному вдосконаленні методів роботи з кадрами і використанні 
інноваційних досягнень зарубіжної та вітчизняної науки [1, с. 345]. 
Оцінка кадрового потенціалу підприємства – це здатність працівників реалізувати 
свої потенційні можливості та здібності з метою досягнення ефективного 
розвитку підприємства [2, с. 89]. Таке оцінювання повинно передбачати та 
враховувати всю сукупність як кількісних, так і якісних характеристик кожного 
працівника та всього персоналу загалом.  
Доцільно зауважити, що в економічній літературі немає єдиної думки щодо 
оцінювання кадрового потенціалу. Одні автори дають перевагу кількісним 
показникам, інші – якісним; одні вважають за доцільне розглядати одиничні 
показники, інші – інтегральні. Варто зазначити, що кожен автор, досліджуючи 
оцінювання кадрового потенціалу, залишив в літературі свій підхід, метод, 
обґрунтування тощо.  
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Що стосується оцінювання кадрового потенціалу підприємства, то, на наш 
погляд, доцільним є дослідження системи як кількісних, так і якісних показників 
діяльності працівників. Це необхідно, по-перше, для того, щоб можна було 
правильно визначити складність праці будь-якого працівника при встановленні 
йому розряду оплати і визначити трудовий внесок кожного працівника з метою 
подальшого преміювання або участі в прибутках. По-друге, оцінити всебічно 
працівника досить складно, спираючись лише на кількісні показники, оскільки 
існує значна кількість якісних характеристик, які допомагають більш точно дати 
оцінку його діяльності. По-третє, оцінка кадрового потенціалу на підприємстві 
дасть можливість виявити проблемні місця в роботі кожного працівника, та 
швидко їх усунути. 
Спираючись на численні здобутки науковців та власні позиції в даній області 
дослідження, доцільно сформувати систему основних кількісних та якісних 
параметрів, за допомогою яких можна оцінити рівень кадрового потенціалу 
підприємства. Так, на нашу думку, основними показниками є: вік працівників; 
коефіцієнт плинності; продуктивність праці; коефіцієнт обороту за прийомом; 
коефіцієнт обороту за вибуттям; коефіцієнт заповнення працівників; 
середньооблікова чисельність працівників; рівень інформаційного забезпечення 
працівників; нормативно-правове забезпечення діяльності працівників; ступінь 
складності праці; рівень задоволеності працівників; рівень середньої заробітної 
плати; ефективність мотиваційного механізму підприємства; морально-
психологічний клімат в колективі; коефіцієнт підвищення кваліфікації 
працівників; досвід роботи; показник освіти; виконання посадових обов’язків; 
рівень знань та професійних навичок; відповідальність; ініціативність; 
дисциплінованість; рівень загальної культури; комунікабельність; стан здоров’я; 
працездатність; стресостійкість; здатність приймати рішення; здатність 
працювати в команді; емоційна стабільність; професіоналізм. Оскільки перелік 
запропонованих показників не можливо оцінити повністю кількісно, тому для 
якісних параметрів можна застосувати експертне оцінювання.  
Отже, запропоновані в роботі показники оцінки рівня кадрового потенціалу 
підприємства доцільно використовувати в подальших дослідженнях. Це дасть 
змогу більш об’єктивно оцінити роботу кожного працівника та кадрового 
потенціалу підприємства, а також сприяти підвищенню ефективності системи 
управління персоналом на підприємстві.  

Лытература: 1. Байрачна О.К. Кадрова політика організації в системі 
функціональної підготовки управлінського персоналу. Український журнал 
прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 1. С. 342-348. 2. Бойківська Г.М., 
Дончак Л.Г. Механізм формування кадрового потенціалу підприємства. 
Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 28. С. 88-93. URL : http://www.market-
infr.od.ua/journals/2019/28_2019_ukr/15.pdf 
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Ст. гр. А-43 Ігнатенко П.В., канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Останнім часом фундаментом економіки знань, основою її зростання 
вважаються не стільки самі знання, скільки творчий підхід до процесів 
використання набутого знання. Основна продуктивна сила – людина – 
витісняється з галузей, де домінує примітивна праця, і переміщається в галузі, 
прогрес яких пов'язаний з творчою діяльністю. Такий процес визначає внутрішню 

http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/28_2019_ukr/15.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/28_2019_ukr/15.pdf
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динаміку креативності, тим самим показуючи необхідність вийти за межі 
усталених уявлень, що інновації носять переважно технологічний, а не творчий 
характер. Це доказ того, що успішні світові економіки все більше залежать не 
тільки від розвитку технологій, а й активності в інших сферах людської 
креативності. У межах цієї парадигми поступово формується інше, 
постіндустріальне поняття інноваційної діяльності, адже традиційно вважається, 
що технологічна і економічна креативність має значно вищий статус і рівень 
комерціалізації, ніж соціокультурна, попри того, що остання отримує все більш 
широке визнання.  

У ЄС для підтримки та просування креативних індустрій і розбудови 
креативної економіки загалом реалізовується відповідна системна політика як на 
рівні всього Співтовариства, так і на рівні окремих країн-членів. Ядром цієї 
політики є рамкова програма Європейської Комісії «Креативна Європа», 
розрахована на період із 2014 до 2020 р.  Основними цілями цієї програми є: 

 • пропагувати європейське культурне та мовне різноманіття;  
• стимулювати економічне зростання та конкурентоспроможність у 

творчих секторах;  
• допомогти творчому та культурному секторам максимально 

використовувати цифрові технології та розробити нові бізнес-моделі;  
• приносити креативні твори широкій аудиторії в Європі та за кордоном. 
При формуванні стратегії розвитку креативної економіки необхідно 

враховувати низку проблем, що перешкоджають її ефективному впровадженню: 
значний рівень втручання держави у справи бізнесу; невисока, слабо розвинена 
потреба у результатах творчої діяльності і відповідно низький рівень попиту на 
креативні послуги; молодість ринків; відсутність освітніх програм, дефіцит 
кадрових ресурсів; питання захисту авторських прав. 

Можна виділити основні ресурси, які можуть бути задіяні у формуванні 
креативних індустрій: організаційно-фінансові (включення креативних індустрій 
у програми по підтримці малого і середнього бізнесу, створення системи 
додаткових податкових пільг і зон вільної економічної діяльності, державні і 
муніципальні субсидії, гранти), кадрові (формування сприятливого освітнього 
середовища, сприяючого становленню креативного класу), технологічні ресурси, 
тощо. Зарубіжні спеціалісти у сфері креативної економіки наголошують, що 
кожна країна повинна мати свою специфіку розвитку і підтримки малого та 
середнього бізнесу в сфері культури, тому в жодному разі не можна копіювати 
західні моделі розвитку та управління креативною економікою. Проте основні 
засади можна взяти саме у програмах ЄС. Адже в ЄС креативні індустрії є одними 
з тих, що дістають найбільшу державну підтримку. 

Обсяг річного експорту креативних товарів у грошовому виразі з ЄС має 
загальний позитивний тренд і за період 2002–2015 рр. збільшився вдвічі (з 85 
млрд. дол. США до 171 млрд. дол. США). При цьому світова економічна криза 
негативно позначилася на креативному секторі: у 2009 р. відбувся значний спад у 
річному обсязі екпорту креативної продукції. Однак слід відзначити, що саме цей 
сектор досить швидко оговтався від економічного потрясіння. Вже в 2010 р. 
почалося зростання експортних обсягів, а в 2015 р. було фактично досягнуто 
максимуму 2008 р. Очікується подальше стрімке зростання відповідного 
показника і креативного сектору в цілому в країнах ЄС. За останніми наявними 
даними (2015 р.), найбільше експортується продукція дизайну (95 млрд. дол. 
США), візуального мистецтва (27,6 млрд. дол. США) та публіцистики (18 млрд. 
дол. США). 

Креативний сектор є важливим складником економіки ЄС. Розвиток 
креативної економіки розглядається в ЄС як один зі шляхів збереження його 
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багатої культурної спадщини та утримання лідерських позиції в сучасній світовій 
економіці. Для цього проводиться системна політика, яка охоплює широкий 
спектр креативності, поширюється на різних суб’єктів творчості, включає 
фінанасові та організаційні інстуременти їх стимулювання тощо. Така загальна 
цілеспрямована політика на рівні ЄС доповнюється відповідними національними 
політиками країн-членів, що у цілому має забезпечити сенергетичний ефект і 
світове лідерство. До актуальних світових лідерів щодо розвитку креативної 
економіки серед країн ЄС слід віднести Данію, Фінляндію та Швецію, однак через 
посилену конкуренцію з боку Нідерландів, Великобританії та Ірландії подальше 
утримання лідерських позицій вимагає системної політики на випередження у 
сфері культури та креативності. 

 
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ТРУДОВОГО 

КОЛЕКТИВУ В УМОВАХ ЗНАНЄВООРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Д-р екон. наук, проф. Калініченко Л.Л., 
з.в.о. магістерського рівня Волошин І.І. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
В сучасних умовах формування нових механізмів господарювання, 

орієнтованих на економіку знань, перед українськими підприємствами, незалежно 
від форм власності, виникає потреба працювати по-новому, рахуючись з законами 
і вимогами ринку, опановуючи новим типом економічної поведінки, 
пристосовуючи всі сторони виробничої діяльності до динамічно мінливої 
соціально-економічної  ситуації. У зв'язку з сутнісними відмінностями економіки 
знань від традиційної економіки, для ефективного функціонування в ній 
необхідна зміна принципів і моделей успішної підприємницької діяльності. 
Відповідно, одним з головних сучасних завдань підприємств стає пошук 
ефективних способів управління працею, що забезпечують активізацію ключової 
ланки виробничого ланцюга - трудового колективу і кожного його співробітника 
окремо. Трудовий колектив підприємства це організована спільність всіх 
працівників підприємства, в межах якої відбувається розвиток та реалізація 
індивідуальних якостей працівників, результатом співробітництва яких є 
досягнення цілей підприємства та отримання безперервного синергетичного 
ефекту. Синергетичний  ефект в організації – це додатковий ефект від злагодженої 
діяльності персоналу як єдиної команди. Він дотримується за рахунок не 
механічного складання зусиль працівників, а використання виключно сильних 
сторін кожного працівника[1].  

Основна проблема сучасного підприємництва – недолік нового 
інноваційно-креативного мислення, нових концепцій, теорій, методів, механізмів 
переходу до інноваційного розвитку. Для подолання цих проблем необхідно 
формування системи управління націленої на розвиток інтелектуальних ресурсів, 
інтелектуалізацію всіх суб'єктів господарської системи, відтворення й ефективний 
трансфер знань між ними. Людський фактор і його інноваційний потенціал у все 
більшій мірі визначає нині конкурентоспроможність і ефективність організації. 

В умовах знанєвоорієнтованої економіки важливими напрямами 
підтримання та розвитку креативності та інноваційності як окремого працівника, 
так і колективу підприємства в цілому є такі: 

1) диференціація співробітників залежно від рівня креативності, що є 
основою для вибору адекватних методів стимулювання інноваційної діяльності 
персоналу.  

2) створення системи підтримки та розвитку творчих ініціатив 
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співробітників, що включає підсистему обміну цінними знаннями, професійні та 
соціальні мережі, підсистему розвитку кар'єри та стимулювання високих бізнес-
результатів.  

3) розроблення технологій утримання талановитих молодих співробітників 
як необхідної умови для підвищення конкурентоспроможності компаній в 
економіці знань; 

4) розроблення та реалізація програм розвитку співробітників, які 
сприяють нарощуванню інтелектуального капіталу підприємства.  

5) змінювання принципів формування системи винагороди працівників: 
посилення впливу інноваційної активності на зростання доходів персоналу, 
посилення їх залежності від кінцевих результатів (продуктові, технологічні 
інновації), а також їх якості та конкурентоспроможності  на глобальних ринках; 

6) зростання цінності фактора довіри, який є акселератором інноваційності 
та продуктивності.  

7) внутрішнє навчання персоналу, яке сфокусоване на формуванні цінності 
організаційного знання, а також умінь і навичок обміну знаннями[1]. 

8) усунення надмірності в адмініструванні, контролі й звітності; 
9) врахування індивідуальних відмінностей, надання глибокої оцінки 

унікальним рисам характеру кожної особистості, її сильним і слабким сторонам; 
10) створення атмосфери відвертості і взаємодії, в якій працівники 

зможуть стимулювати один в одному більшу обізнаність і висунення ідей [2]. 
Таким чином, формування системи управління, націленої на розвиток 

інтелектуальних ресурсів, зацікавленості як кожного працівника так і трудового 
колективу у продуктивному і якісному результаті, у розвитку креативності та 
інноваційності, а також вміле використання принципу синергії відіграють 
важливу роль в мобілізації трудового колективу на активізацію його зусиль щодо 
підвищення якості роботи та посилення конкурентоспроможності підприємства. 

Література: 1 Устіловська А.С. Калініченко Л.Л. Інноваційні методи 
управління персоналом транспортних підприємств. Монографія, Харків: ФОП 
Панов, 2020, 269 с. 2. Башук Т.О. Хижняк М. Стимулювання та розвиток 
креативності в персоналу // маркетинг і менеджмент інновацій, 2013, №1, с. 10-14; 
3. Федорець К. Калініченко л. Креативний потенціал особистості як фактор 
інноваційного розвитку суспільства.  Матеріали Xіі міжнародної науково-
практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: 
креативність, прозорість та сталий розвиток»  - Харків: ХНУБА, 2020. с. 182 – 
183. 
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Математичні поняття можуть знайти застосування й у інших галузях: 

економіці, соціології, хімії тощо, і мають бути впроваджені для розрахунку та 
вирішення цілей досліджень. Застосування математики під час вирішення 
економічних проблем стають популярними.  

Ефективним, під час формування інформаційних баз для оцінювання 
економічних явищ є застосування математичного інструментарію. У наукових 
економічних дослідженнях за такої тематики вже використовувались математичні 
методи представлення інформації, а саме в дослідженнях М. Погожих та 
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М. Софронової, Шуміло О.С. та іших. 
Вважаємо доцільним, враховуючи існуючі напрацювання, 

запропоновувати використання математичного інструментарію – векторного 
простору, тобто узагальнення множини векторів на площині із операціями 
додавання, де в якості векторів розглядати показники за складовими економічної 
безпеки будівельного підприємства та інтересами за групами стейкхолдерів. 

Так поняття простір з’явилось у геометрії, а має впровадження у всіх 
розділах математики. Простір в геометрії являє собою можливість надати опис 
відносно розташування об’єктів, що складаються із множини векторів. Вектори у 
векторному просторі не завжди мають визначатися стрілками, їх можна 
розглядати як абстрактний математичний об’єкт із набором властивостей. 

Представлення інформаційної бази для оцінювання економічної безпеки 
підприємства у вигляді геометричної інтерпретації як простору з визначеною 
кількістю векторів, які відповідатимуть складовим економічної безпеки 
підприємства та групам інтересів стейкхолдерів й їх кількості є якісним шляхом її 
формування.  

Визначення векторів було засновано на понятті пари точок Беллавітіса, де 
вони визначені як орієнтовні сегменти в яких один кінець є початком, а другий 
ціллю, згодом воно було доповнено дослідниками Аррандом і Гамільтоном які 
запропонували подавати вектори у вигляді комплексних чисел. Спираючись на 
напрацювання науковців, пропонуємо їх дослідження використовувати під час 
формування інформаційної бази оцінювання, представивши економічну безпеку 
підприємства у вигляді векторного простору з набором векторів, де кожен вектор 
є складовою економічної безпеки та інтересом групи стейкхолдерів. Кожен вектор 
має складатися із комплексу чисел (показників економічної безпеки за 
складовими) та інтересів за групами стейкхолдерів, визначення яких має 
відбуватися експертним методом. Вектори у векторному просторі мають 
орієнтуватися на рівень економічної безпеки. Тобто кінець кожного вектору має 
бути направлено на досягання цілі, в нашому випадку, досягання достатнього 
рівня економічної безпеки. Сума всіх означених векторів має виражати рівень 
економічної безпеки підприємства. 

Застосування методики запропонованої на означених пропозиціях, 
відповідно векторного простору, надає можливість формування якісної 
інформаційної бази для оцінювання економічної безпеки підприємства. 
 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК CЕРЕДА РОЗВИТКУ ТРУДОВОЇ І 
ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Ст. гр. А-46, Каткова І.,канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Феномен підприємництва виступає як невід'ємний атрибут ринкового 

господарства. З розвитком ринкової економіки роль підприємництва посилюється 
і провідними господарюючими суб'єктами стають підприємницькі організації. 
Підприємництво як одна з форм прояву суспільних відносин сприяє не тільки 
підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, а й створює 
сприятливий ґрунт для практичної реалізації здібностей і талантів кожного 
працівника. 

По-перше - підприємництво як особливий тип економічного мислення 
характеризується сукупністю оригінальних поглядів і підходів до прийняття 
рішень, які реалізуються в практичній діяльності. Провідне місце належить 
особистості підприємця, в коло вирішуваних завдань якого входить: вміння 
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поєднувати інтелект і ерудицію; проводити аналіз ринку і його майбутніх потреб; 
прогнозувати тенденції розвитку ринку; володіти технологічним і комерційним 
передбаченням, знанням правових, фінансових і виробничих основ бізнесу. 
Підприємництво пред'являє високі вимоги і до особових якостей працівника, 
таким як уміння адекватно реагувати на зміни економічної і суспільної ситуації, 
самостійність у виборі і прийнятті рішень, наявність управлінських здібностей. 

По-друге- підприємництво як соціальне явище, надає можливість кожному 
діє спроможному члену суспільства реалізувати свої індивідуальні таланти і 
здібності. Ця функція бере участь у формуванні нового шару людей - людей 
підприємливих, здатних створювати власну справу, долати труднощі і досягати 
поставленої мети. Результат діяльності підприємства буде залежати від того, як 
проявить підприємець свої професійні якості, вміння використовувати трудовий 
потенціал кожного працівника, створюючи необхідні умови для прояву їх 
трудової активності в процесі трудової діяльності. Таким чином, результати 
підприємницької діяльності залежать від рівня трудової і творчої активності і 
підприємця і працівників. 

Термін "потенціал" був введений у науковий обіг 10-15 років тому. 
Трактування даного терміну означає наявність у когось (окремо взятої людини, 
первинного трудового колективу, суспільства в цілому) прихованих, ще не 
виявивших себе можливостей або здібностей у відповідних сферах 
життєдіяльності. Визначаючи дану економічну категорію, слід мати на увазі, що 
потенціал (економічний, виробничий, трудовий) становить узагальнену, збірну 
характеристику ресурсів, прив’язану до місця і часу. 

Таким чином, компоненти трудового потенціалу повинні характеризувати: 
1.Психофізіологічні можливості участі в суспільно корисній діяльності. 
2.Можливості нормальних соціальних контактів. 
3.Здібності до генерації нових ідей, методів, образів, уявлень. 
4.Раціональність поведінки. 
5.Наявність знань і навиків, які необхідні певних зобов’язань і видів робіт. 
6.Пропозиція на ринку праці. 
Трудова активність відображає відносини між учасниками трудового 

процесу з приводу найбільш повного використання професійних можливостей і 
творчих здібностей працівників, з метою задоволення їх потреб, всебічного та 
гармонійного розвитку особистості. 

Зміст категорії «трудова активність» охоплює як трудову діяльність, яка 
характеризується якістю і кількістю виконуваної роботи, так і такі її аспекти, як 
творчий і нетворчих характер трудової активності. 

Поняття «творча активність» характеризує діяльність, спрямовану на 
вирішення нестереотипно завдань, що сприяють підвищенню якісних і кількісних 
результатів праці, характерних і для підприємницької діяльності. Отже, творча 
активність є важливим аспектом трудової активності, і характеризує її якісну 
визначеність. 

Розвиток трудової і творчої активності є процес зміни якісних 
характеристик трудового потенціалу працівника відповідно до цілей діяльності 
підприємства. Воно передбачає перехід від підвищення кваліфікації до розвитку 
трудового потенціалу працівника відповідно до мінливої кон'юнктури ринку. 

При наявності сприятливих умов створюються можливості для впливу 
факторів на трудову і творчу активність працівників, що призведе до її розвитку. 
В якості умов розвитку трудової і творчої активності працівників розглядають 
державну економічну і соціальну політику, інституційно-організаційну середу, 
національно-культурний розвиток суспільства, регіональні особливості. До 
внутрішньовиробничих факторів трудової і творчої активності працівників можна 
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віднести характер і зміст праці, стимулювання праці та внутрішньо колективні 
трудові відносини. До особистісних факторів - інтелектуальні та пізнавальні 
здібності, психофізіологічні властивості особистості, професійні знання, вміння і 
навички, ціннісно-мотиваційні властивості, ставлення до праці, контактність, 
творчі здібності. 

Одним із підходів, що грунтується на забезпеченні постійного розвитку 
персоналу з метою отримання від кожного працівника повної віддачі в роботі є 
коучинг. Його суть полягає в тому, що на відміну від традиційного менеджменту 
не використовується авторитет керівника і прямий контроль, а працівник 
підводиться до його особистої спроби вирішувати  покладені на нього завдання і 
розкрити повною мірою свої потенційні можливості. 

На розвиток підприємницької діяльності, її результати, істотно впливає 
підприємницьке середовище. Під підприємницьким середовищем розуміють 
умови і фактори, які впливають на результативність функціонування того чи 
іншого підприємства, організації або фірми. До зовнішнього середовища 
підприємницької організації відносять сукупність економічних, соціальних, 
правових та інших умов, що сприяють формуванню та розвитку підприємництва. 
Аналізуючи умови розвитку підприємницької діяльності та трудової активності та 
її творчої складової, приходимо до висновку, що, розвиваючись, підприємництво 
формує середовище, яке сприяє реалізації трудової і творчої активності 
працівників. 

 
ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВИД МОЛОДІЖНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 
 

Канд. екон. наук, ст. викл. Карнаушенко А.С. 
Херсонський державний аграрно-економічний університет  

 
На сьогодні великої популярності серед міського населення набуває відпочинок в 

сільській місцевості. Саме поєднавши зелений туризм з підприємництвом можливо 
активізувати розвиток сільської місцевості та територіальних громад. Підприємництво 
видом діяльності якого є зелений туризм може стати перспективною сферою 
господарювання, яка направлена на продуктивне використання виробничого, природного 
та людського ресурсного потенціалу на селі.  

На думку автора, зелений туризм варто розглядати зі сторони підприємницької 
діяльності, адже не досвідченим міським жителям потрібно отримувати послуги під час 
свого відпочинку на природі і саме жителі села зможуть їх надати. Тому дефініцію 
«зелений туризм» варто викласти в наступній інтерпретації: «зелений туризм, як 
підприємницька діяльність – це вид економічної діяльності, що передбачає надання 
туристам відпочинку у сільській, курортній чи природоохоронній місцевостях з 
використанням належно облаштованих приватних садиб чи інших закладів розміщення з 
метою отримання прибутку». 

Згідно щорічних звітів Світового економічного форуму, Україна не до 
використовує більш ніж третину від наявного рекреаційного та туристичного потенціалу. 
У разі справжнього розкриття туристичного потенціалу в Україні, податкові надходження 
до державного, обласного та територіального бюджетів будуть становити майже € 10 
млрд на рік. стільки ж отримують країни, у яких схожий туристично-рекреаційний 
потенціал з Україною [1, с. 72-78].  

Галузь зеленого туризму для України та регіонів має велике значення в звязку із 
залучення інвестицій та створення нових робочих місць у різних сферах економіки 
(сільське господарство, транспорт, будівництво, зв’язок, торгівля). Туристична галузь 
загалом та зокрема зелений туризм є високоприбутковою та високорентабельною видом 
підприємницької діяльності та виступає дієвим механізмом інтеграції України у 
Європейську спільноту, крім того має великі «пізнавально-виховні можливості для 
формування гармонійно-розвиненого громадянина України» [2]. Проаналізувавши стан 
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українського зеленого туризму встановлено, що станом на 31.12.2020 р. галузь 
знаходиться на початковій стадії розвитку. Тому що порівнявши показники розвитку 
українського зеленого туризму з польським встановлено, що зелений туризм в Польші 
набагато краще розвинений ніж в Україні (рис. 1)  

 

 
 
Рис. 1. Кількість агротуристичних господарств які займаються зеленим 

(сільським) туризмом в Україні та Польші, од. 
В «Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року», яка в 2017 

році прийнята Кабінетом Міністрів України, визначено що  «туристичну діяльність - це 
одна з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури України» [3]. Згідно даної 
стратегії «головною метою є формування сприятливих умов для розвитку туризму та 
курортів, з урахуванням міжнародних стандартів якості та європейських цінностей, 
трансформація туристичної галузі на високоприбуткову та конкурентоспроможну сферу 
діяльності, яка посприяє підвищенню якості життя населення, гармонійному розвитку і 
популяризації українського туризму в світі» (табл. 1) [4].  

Таблиця 1  
Показники розвитку сфери туризму та курортів в Україні з урахуванням Стратегії 

розвитку галузі до 2026 р. 
Найменування показника розвитку  Роки 

2016 2017 2018 2019 2022 2026 

Кількість іноземних туристів, які 
в’їжджають до України, млн. осіб 

13,3 14,4 14,2 
↑ у 1,5 
рази 

↑ у 2 
рази 

↑ у 2,5 
рази 

Кількість суб’єктів туристичної діяльності, 
тис. одиниць 

6,8 3,5 4,3 
↑ у 1,5 
рази 

↑ у 3 
рази 

↑ у 5 
разів 

Обсяги надходжень до місцевих бюджетів 
від сплати туристичного збору, млн грн 

54,1 70,2 90,7 
↑ у 2 
рази 

↑ у 5 
разів 

↑ у 10 
разів 

Обсяг надходжень до зведеного бюджету 
(податки та збори) від діяльності суб’єктів 
туристичної діяльності, млрд грн 

2,50 3,50 4,22 
↑  у 2 
рази 

↑ у 5 
разів 

↑  у 10 
разів 

Кількість робочих місць у сфері туризму, 
тис. осіб 

9,6 10,6 11,9 
↑ у 1,5 
рази 

↑ у 3 
рази 

↑ у 5 
разів 

Кількість внутрішніх туристів, тис. осіб 
453 477 456,8 

↑ у 2 
рази 

↑ у 3 
рази 

↑ у 5 
разів 

Кількість екскурсантів, тис. осіб 
125,5 136,9 145,2 

↑ у 1,5 
рази 

↑ у 2 
рази 

↑ у 2,5 
рази 

 
Досліджуючи тенденції останніх років автором встановлено, що європейці все 

більше уваги приділяють можливостям відпочинку в українському селі, а український 
туризм розвивається та підіймається в рейтингу міжнародного туристичного ринку. В 
підтвердження цього є організаційна й технічна підтримка таких міжнародних фондів як 
Фонд розвитку Карпатського єврорегіону та  програма TACIS, які реалізують проєкти 
допомоги розвитку зеленого туризму та сільського відпочинку в Карпатському регіоні 
[5].  

Україна має туристичний потенціал, який не використовується в повній мірі. 
Основними причинами зниження привабливості для туристів в Україні є низький рівень 
економічного розвитку, недосконале законодавство, яка виражена в правовій 
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незахищеності туристів, а також наявний несприятливий політичний стан. Розвиток 
туризму потребує вкладання значних інвестицій для збереження та оновлення 
природного потенціалу, архітектурних пам’яток.  

Література: 1. Алєщенко Л.О. Мале підприємництво як ефективний напрям 
розвитку туризму на селі. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. Вип. 1 с. 
72-78. 2. Горішевський П. Сільський зелений туризм: організація надання послуг 
гостинності. Івано– Франківськ : Місто НВ, 2015. с. 9–13. 3. Крикунова В.М., Алєщенко 
Л.О. Стратегічні пріоритети розвитку молодіжного підприємництва Херсонської області 
в сфері туристичного бізнесу. Таврійський науковий вісник. Серія Економіка. 2020. №4. 
с. 107-115. 4. Боровік Л.В. Аналіз впливу домогосподарств населення на інвестиційну 
привабливість галузі. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 4(66). С.33-
38. 5. Бойко В. О. Бойко Л. О. Вплив глобалізаційних ризиків на міжнародний туризм. 
Науковий вісник Карпатського університету імені Августина Волошина. 2020. № 2. с. 
202–205. 

 
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА АРХІТЕКТУРУ ТА 

МІСТОБУДУВАННЯ 

 
Ст. гр. А-46 Кіян Д.В., канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства все більше зростає вплив 

економічних факторів на архітектуру та містобудування. 
Ще з давніх-давен архітектурою називалося мистецтво будівництва та 

проектування різних споруд, будівель і комплексів, які були необхідні для 
життєдіяльності людей. Однак вони повинні відрізнятися не тільки своїми 
технічними втіленням, а й нести в собі естетичне початок, завдяки чому і 
створюється загальна зв'язок, яка надає архітектурі цілісність. Естетика 
архітектури проявляється в її непорушною красі форм, внутрішньої гармонії, її 
мальовничості і пластичності. 

Варто зазначити, що світ архітектури має тісний зв'язок з економікою. 
Економіка архітектурного дизайну належить галузі прикладної науки, яка за своїм 
статусом розроблена для аналізу, докази і пошуку оптимальних варіантів і 
раціональних напрямків в архітектурі та містобудуванні. Тому можна вважати, що 
архітектура в певному сенсі формують економіку, а також архітектура створює 
економічну вартість. Пориви архітекторів з їх благими цілями досить часто 
прибувають до кінця з економічними втратами і економічні умови, в свою чергу, 
не завжди несуть користь архітектурі. Міське житло дворян часів реформ Петра I, 
архітектури храму того ж самого періоду, і також типу прибуткового будинку, 
створеного до кінця 19-го століття, може служити прикладами нових явищ в 
архітектурі, що має зовнішню соціальну умовність. 

Сучасні прикладні економічні обчислення в принципі засновані на 
методах, розроблених фундаментальної економікою. І хоча економічна наука 
залишає карт-бланш для розвитку методів відділення, прикладні дослідження 
продовжують йти по шляху, прокладеному багаторічними періодами. Уже 
накопичено широкий науковий досвід, який, однак, повільно входить в практику 
економічної роботи інститутів дизайну 

Прикладна економіка, яка також заснована на здоровому глузді, повинна 
пристосуватися до реальних умов часу і місця. У дизайнерській практиці 
економічні методи досить абстрактні. Вони зосереджені на дорогому індикаторі, 
тобто виключно на економічних можливостях клієнта. 

Відомо, що в стародавні часи великі суми на будівництві були обговорені 
на публіці. Починаючи будівництво, архітектор закликав суму, яку він призначить 
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клієнту. У ті дні надлишок початкової вартості для 25% був дозволений. Це 
називається "непередбаченими обставинами". 

Якщо остаточна ціна не перевершила суму, про яку оголошують, то 
проблеми були відсутні. Але існував надлишок оцінки, що знаходиться під 
загрозою наслідків, що було небажано для архітектора. Крім цього перевитрата 
коштів було зібрано від автора проекту, а найголовніше - архітектор втрачав 
престиж. І з ним, природно, і його майбутні замовлення. 

Інший тип впливу соціальних чинників на архітектурі пов'язаний з 
впливом іншої соціокультурного середовища. Але перш, ніж говорити про такий 
вплив, потрібно відзначити, що характер цього середовища повинен бути 
спочатку визначений, вони повинні бути асигновані, стратифіковані. Тут ми 
стикаємося з методологічним прийомом, особливістю соціологічного підходу, - 
соціальна стратифікація, яка вимагає окремого міркування. 

Як це було сказано вище, народне господарство неминуче впливає на її 
будівництво і архітектуру. Безпосередньо перед Першою світовою війною і в 
період між двома війнами найпрогресивніші експерименти в галузі архітектури 
проводилися в сфері промислового будівництва. Країна з розвиненою 
промисловістю відрізняється по великій щільності населення в її багатьох 
областях і великій кількості великих міст. 

Можна зробити висновок, що архітектурні рішення та будівельні рішення 
полічені в залежності від економічних можливостей - державними або відомчими. 
Тому можна вважати, що архітектура форм економіки створює економічну 
вартість. Міське житло дворян часів реформ Петра I, архітектури храму того ж 
самого періоду, і також типу прибуткового будинку, створеного до кінця 19-го 
століття, може служити прикладами нових явищ в архітектурі, що має зовнішню 
соціальну умовність. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що економіка, разом з соціально-
економічними факторами, які вироблені ця організація, має прямий вплив на 
архітектурну практику відповідного періоду. 

 

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Ст. гр. А-43 Клименко А.Р., канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Роль і значення творчої діяльності в розвитку сучасної економіки 

визначається глобальними процесами, які відбуваються в сучасному світі. Одним 
з таких процесів є перехід від індустріального суспільства XX ст. до 
постіндустріального (інформаційного) XXI ст. Одним з протиріч, що лежать в 
основі переходу від одного суспільства до іншого, є протиріччя між творчою 
обмеженістю (тобто певними «рамками», які створює суспільство) і потребою 
суспільства в активізації та заохочення творчих здібностей людини [7]. При 
технічному прогресі пропадає актуальність в робітничому класі, який був 
необхідний в індустріальному суспільстві, на користь творчих і ерудованих 
людей, що володіють навичками контролю і управління інноваціями. Так 
з'являється зовсім новий термін «креативний клас», введений американським 
економістом, автором власної економічної теорії - Річардом Флоридою [3]. У 
своїй теорії Річард зазначає, що на відміну від робочого класу клас творчих людей 
вважає за краще вертикальної мобільності (тобто переміщенню індивіда вгору або 
вниз по кар'єрних сходах) горизонтальну (тобто перехід з однієї соціальної групи 
в іншу, який здійснюється на одному рівні), а зміну місця роботи на користь 
більш творчої, яка до душі. Креативні люди стоять в центрі його концепції. 
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Логічне запитання: «Хто вони такі, ці креативні люди?» Спробуємо розібратися з 
даним поняттям. Креативний клас, відповідно до підходу Р. Флориди, - це ті 
люди, які за найбільш короткі терміни зуміли досягти особистісного і 
професійного зростання. Поповнити ряди таких людей можна при формуванні 
наполегливої прагнення до відкриттів і при наявності таких внутрішніх якостей, 
як допитливість, оригінальність, а також володіння креативним мисленням. Також 
автор вводить ще одне не менш цікаве поняття - «суперкреативність ядро ». Сюди 
можна віднести математиків, програмістів, архітекторів, митців, інженерів, 
працівників медіаіндустрії , іншими словами, «професіоналів креативу». Однак в 
даному випадку мова не йде про диференціацію або пересічності інших класів, а 
лише стверджується, що саме за таким типом людей криється наше щасливе 
майбутнє. Схожу концепцію пропонує англієць Чарльз Лендрі - урбаніст, 
фахівець з міського планування, автор серії робіт, включаючи «Креативне місто» 
[2]. Безумовно, даний підхід пов'язаний з основними положеннями поведінкової 
економіки, за яку в 2017 році була присуджена Нобелівська премія з економіки.  

Ще в першій половині ХХ ст. великий економіст 
Йозеф Шумпетер сформулював ще одну концепцію, згідно з якою промислові 
революції постійно змінюють вже існуючу систему виробництва, підштовхуючи 
економіку до нововведень. Й. Шумпетер також виділяв такі поняття, як 
«економічне новаторство» і «підприємництво» [6]. Причому підприємницька 
діяльність не пов'язана з введенням нових технологій, навпаки, вона використовує 
вже відомі нам кошти. Підприємець лише долає технічні та фінансові перешкоди, 
різні ризики (всім відомо, що підприємницька діяльність безпосередньо пов'язана 
з ними), застосовуючи творчий підхід, відкриває нові шляхи отримання прибутку, 
а також вирішує інші не менш важливі проблеми. Тобто для підприємця 
характерно креативне мислення, яке постійно розвивається.  

У XXI ст. відбувається широке поширення інноваційних технологій, які не 
тільки застосовуються в багатьох відомих нам сферах життя суспільства, а й 
визначають подальший розвиток цих сфер. Хотілося б відзначити, що в сучасному 
постіндустріальному суспільстві одним з найважливіших джерел конкурентної 
переваги є не стільки матеріальні засоби і природні ресурси, скільки 
інтелектуальна власність, створена, як правило, креативними індивідами. Існує 
таке поняття, як «інтелектуальний капітал», - це такі ідеї або знання, якими 
володіє індивід (працівник, підприємець) і які необхідні для посилення 
конкурентних переваг, виступаючи одночасно джерелом доходу 
[1]. Інтелектуальний капітал може належати як окремій людині, так і групі 
однодумців. Наприклад, в умовах ринкової економіки конкуруючі самостійні 
фірми зацікавлені в оновленні продукції, наявності ринку інновацій, заснованого 
на принципово нових оригінальних ідеях і рішеннях. Цю ідею ми можемо 
простежити на таких світових компаніях, як Apple , Microsoft , Facebook та ін. По 
суті, інтелектуальний продукт, створений цими компаніями, є результатом 
діяльності представників «креативного класу».  

В даний час деякі компанії при розробці нових проектів використовують 
добре відомий усім метод - мозковий штурм. Це особливий метод вирішення 
виниклої проблеми за рахунок творчого потенціалу групи людей, в процесі якого 
людям пропонується висловити все думки, які приходять їм на розум, навіть 
найбезглуздіші. Сучасна креативна економіка, або економіка творчості, 
грунтується на застосуванні творчого потенціалу людини, а не сама по собі 
носить творчий характер. Адже ми прекрасно розуміємо, що творчі здібності 
властиві, по-перше, лише живому індивіду; по-друге , це далеко не безумовна 
якість кожної людини. Однак в даний час існує маса прийомів і способів, як 
розвинути творчий підхід до економічної діяльності.  



66 

 

Поняття «економіка творчості» поєднує в собі сфери економічної 
діяльності, в яких виробляються і розробляються креативні послуги і товари при 
значній участі науково-технічної сфери і технологій. Однією з найпоширеніших 
помилок можна назвати те, що творчий потенціал притаманний лише таким 
професіям, як художник, музикант, архітектор. Можна стверджувати, що креатив 
і творчий підхід властиві всім професіям. Відзначимо, що активно розвиваються в 
даний час напрямки креативної економічної діяльності - це телебачення і 
інтернет, радіо і музика, розважальна індустрія, архітектура і мистецтво, 
кінематографія і відеографія , видавнича справа, реклама, мода. Креативна 
економіка не тільки вирішує проблеми сьогоднішнього дня, але і зачіпає 
проблеми майбутнього. В сучасних умовах креативна економіка - це економічна 
система, яка характеризується використанням нових технологій і відкриттів в 
різних сферах діяльності людини при значному обсязі вже існуючих і нових знань 
з високою степінню мотивації і при великому прагненні до перетворень, а її 
головним джерелом є унікальні здатності людей. Тобто продуктом такої системи 
виступають інновації, або нові поліпшені продукти в сфері економіки, які дають 
позитивнийсоціально-економічний ефект. Разом з тим креативна економіка 
грунтується на прийнятті нетрадиційних і оригінальних рішень з метою як 
розвитку, так і подолання якихось окремих кризових ситуацій, коли необхідно 
знайти абсолютно нові шляхи вирішення, необхідні для подальшого розвитку і 
досягнення конкурентоспроможності на ринку і навіть подальшої перемоги в цій 
конкурентної війні. Тому цілком очевидно, що в умовах сучасних викликів, 
напрямки креативної економіки і використовувані способи креативного класу 
мають великі перспективи для своєї реалізації. 
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Значення і важливість трудового потенціалу в системі менеджменту 

любого підприємства беззаперечні. Більшість представників основної групи топ-
менеджменту підприємства в цю категорію вкладають розвинутість в даному 
суспільстві сукупності демографічних, соціальних та духовних характеристик і 
якостей активного населення, що реалізовані або можуть бути реалізовані в 
умовах досягнутого рівня розвитку продуктивних сил, науково-технічного 
прогресу та системи відносин щодо участі в процесі праці та суспільній 
діяльності. Природною основою формування трудового потенціалу є 
демографічне відтворення, що забезпечує безперервне поновлення поколінь 
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людей як фізичних носіїв всіх соціальних якостей системи відносин. На нашу 
думку, такого роду визначення характеризує лише частину загального потенціалу 
і являє собою сукупність різних якостей, що визначають працездатність 
працівника. 

Різні підходи до визначення поняття «трудовий потенціал» свідчать про 
неоднозначність тлумачення його природи, наявність багатьох визначень, про 
складність структури та багатогранність його проявів, що вимагає застосування 
чіткої та послідовної методології вивчення суті та осмислення цього поняття. 

Нами пропонується наступне визначення  категорії трудовий потенціал: це 
є максимально можлива величина, що визначає участь працівників у виробництві 
за екстремальних умов з урахуванням їх психофізичних особливостей, рівня 
професійних знань та набутого досвіду. На наш погляд такого роду визначення 
дефініції «трудовий потенціал» в більшій мірі обґрунтоване і в повному обсязі 
передає сутність даної економічної категорії.  

За обґрунтованим визначенням, трудовий потенціал є важливою 
динамічною соціально-економічною категорією, що характеризує трудові 
можливості та потенції індивіда, колективу, регіону, суспільства до продуктивної 
праці та служить інтегральною оцінкою діяльності людини у сфері прикладання 
праці. 

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що  мають місце досить 
різні фактори формування трудового потенціалу: від заробітної плати до 
екологічної ситуації в країні та в місці розташування промислового підприємства.   
Детальний аналіз чинників формування трудового потенціалу дозволяє 
стверджувати, що економічна категорія трудовий потенціал ‒ це є поняття 
конкретно-історичне, національне осмислене, адаптоване до української 
культури. Для пояснення багатьох процесів виробництва виникає необхідність 
кращого розуміння таких економічних термінів як «трудові ресурси 
підприємства», «робоча сила», «кадри», «персонал підприємства», що є 
складовими поняття «трудовий потенціал». Як основу трудового потенціалу 
населення необхідно розглядати потенціал сукупної робочої сили, що є 
поєднанням робочих сил в єдиному процесі праці, яка завершується конкретним 
результатом виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства. 

Центральне місце серед чинників формування трудового потенціалу, на 
наш погляд, повинна займати структура робочої сили.  Але для того, щоб було 
можливим сформувати робочу силу для конкретного підприємства, установи чи 
організації необхідно виходити з потенціалу людини, як особистості, як носія 
певних креативних цінностей, в якій акумулюються певні умінні та навички до 
виконання якоїсь роботи. Звичайно, сама наявність певного потенціалу в 
конкретного працівника ще не гарантує якісного виконання ним службових 
обов’язків, покладених на нього на даному промисловому підприємстві. З 
людського капіталу органічно виходить трудовий потенціалу, розгляду сутності 
якого ми присвятили першу частину даної наукової доповіді.  

Література: 1. Перерва П.Г. Комплаенс-программа промышленного 
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Ефективний розвиток держави неможливий без збалансованого і 
мінімалізованого споживання енергетичних ресурсів. Це обумовлено 
вичерпанням невідновлювальних природних ресурсів, ризиками при їх 
транспортуванні, відсутністю реальних альтернатив їх заміни. Світ у XXI столітті 
зіткнувся з новими проблемами, що є результатом діяльності людей. Скорочення 
природних запасів нафти і газу, постійне зростання їх у ціні призводить до 
порушення надійності функціонування промисловості, транспорту та інших 
галузей світового господарства [1, с. 6]. Одночасно поглиблюється проблема 
погіршення екологічної ситуації, що пов’язано зі збільшенням вмісту парникових 
газів.  

Комплексність проблеми підвищення енергозбереження визначає широке 
коло досліджень у цьому напрямі. Різні аспекти підвищення енергозбереження 
досліджували такі вчені, як Афанасьєв М.В., Башмаков І.О., Безруких П.П., 
Гнідий М.В., Джеджула В.В., Кулик М.М., Лапко О.О., Лір В.Е., Максимчук М.В.  
Маляренко В.А., Микитенко В.В., Огурцов А.П., Салашенко Т.І, Суходоля О.М., 
Черепанова В.О., Шидловський А.К. та багато інших. Однак, незважаючи на 
проведені дослідження і здобуті теоретико-методологічні та практичні 
результати, окремі аспекти стратегічного управління сталим розвитком країни 
залишаються й досі невирішеними. Серед таких аспектів важливе місце займає 
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питання формування та реалізація енергоефективних та енергозберігаючих 
заходів на вітчизняних суб’єктах господарювання. 

Розрізняючи різні вияви енергоефективності, слід виділити її економічний, 
соціальний, екологічний та технічний аспекти. У цьому дослідженні основна 
увага приділена екологічному аспекту, який визначається як властивість 
отримання мінімально шкідливого екологічного результату від використання 
паливно-енергетичних ресурсів за умов обмеженості науково-технічних знань, 
матеріальних та екологічних ресурсів для його подолання [2, с. 17].  

Впровадження «зелених технологій» у діяльність вітчизняних суб’єктів 
господарювання потребує залучення значних фінансових коштів, яких, як 
правило, недостатньо в українських підприємств, організацій тощо. Саме тому 
актуальним стає пошук ефективних інструментів фінансово-економічної 
підтримки реалізації таких енергозберігаючих проектів. Одним з таких 
інструментів є інноваційний ваучер – безповоротна фінансова підтримка, яка 
надається компаніям для реалізації їх інноваційних проектів різної направленості 
[3, с. 33-38]. Інноваційні Ваучери – це можливість для українських компаній 
отримати безповоротне фінансування на проекти, пов’язані зі скороченням 
споживання енергії, зменшенням викидів парникових газів, скороченням 
ресурсоємності виробництва. 

Дослідження джерел фінансування енергозберігаючих заходів на 
вітчизняних суб’єктах господарювання показало, що на даний час грантова чи 
ваучерна підтримка бізнесу зі сторони органів державної влади не практикується. 
Проте в рамках програм міжнародних організацій та проектів міжнародної 
технічної допомоги ведеться робота із надання цільової допомоги українському 
бізнесу, в тому числі фінансової. Так, в рамках програми FINTECC 
Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та за фінансової 
підтримки EU Neighbourhood Investment Facility в Україні реалізується проект 
«Інноваційні ваучери», який впроваджує ГО Greencubator. Основна мета даної 
програми – сприяння розробці та впровадженню в Україні кліматичних інновацій. 
Досягнення поставленої мети реалізується через безповоротне фінансування 
проектів, пов’язаних зі скороченням споживання енергії, зменшенням викидів 
парникових газів, скороченням ресурсоємності виробництва. 

Для отримання фінансової допомоги у реалізації кліматичних інновацій 
вітчизняним компаніям необхідно подати заявку на участь у програмі та 
відповідати базовим критеріям, до яких відносяться наступні: 

 наявність у компанії потенціалу скорочення викидів парникових газів. 
Даний критерій повинен розкривати якою саме мірою запропонований 
інноваційний проект здатний зменшити викиди СО2 та інших парникових газі; 

 здатність технології до масштабування і використання та/або 
впровадження в інших секторах. Даний критерій передбачає можливість 
пропонованої для реалізації інноваційної технології або інноваційного продукту 
до масштабування, а також можливість інновації, пов’язані з цією технологією, 
використовування та реалізації в інших секторах,  вертикалях або галузях; 

 рівень інноваційності проекту, який розглядається для реалізації. 
Даний критерій має на меті розкриття важливого питання стосовно міри, якою ця 
технологія або продукт рухатиме межу інновацій. При прийнятті рішення 
стосовно безповоротного фінансування проектів у рамках програми 
«Інноваційний ваучер» одним з найважливіших критерії є визначення, чи 
компанія пропонує абсолютно новий продукт або це лише адаптація, нова версія 
існуючого рішення; 

 наявність у компанії загалом та інноваційного проекту, який вона 
подає, зокрема, ринкового потенціалу. Тобто необхідно встановити наскільки ця 
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інноваційна технологія, інноваційний  продукт або інноваційний проект може 
розвинути та надихнути ринок кліматичних інновацій в Україні. Чи може вона 
збільшити частку ринку бенефіціара або змінити всю екосистему кліматичних 
інновацій в Україні [4].  

Таким чином, в сучасних умовах недостатності та невідновлювальності 
природних ресурсів,  фінансова підтримка діяльності вітчизняних суб’єктів 
господарювання з розробки, впровадження та реалізації кліматичних інновацій в 
Україні є вкрай важливою. Одним з ефективних фінансово-економічних 
інструментів такої підтримки є інноваційні ваучери, які надаються в Україні в 
рамках програми FINTECC Європейського Банку Реконструкції та Розвитку й 
направлені на скороченням споживання енергії, зменшенням викидів парникових 
газів та скороченням ресурсоємності виробництва. 

Література: 1. Джеджула В.В. Енергозбереження промислових 
підприємств: методологія формування, механізм управління: монографія. 
Вінниця: ВНТУ, 2014. 346 с. 2. Афанасьєв М.В.,  Салашенко Т.І. Стратегія 
підвищення енергоефективності промисловості регіону: теоретико-методичні 
аспекти формування: монографія. Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 284 с. 3. 
Максимчук М.В. Інструменти підтримки бізнесу в регіоні: проблеми формування 
та перспективи інституціалізації. Соціально-економічні проблеми сучасного 
періоду України: Збірник наукових праць. 2018. Вип. 4 (132). С. 33-38. 4. Програма 
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Оцінювання персоналу визначає рівень кваліфікації працівників, рівень 
знань, навичок, здібностей, дає уявлення про ділові та моральні риси особистості. 
Кадрова служба має вибирати методи оцінювання з урахуванням особливостей 
своєї організації та позитивних і негативних сторін кожного методу. Закордонний 
досвід рекомендує при оцінюванні персоналу розподіляти функції оцінювання 
між лінійними керівниками (менеджерами) і менеджерами з персоналу 
(кадровими службами). Таким чином слід зробити висновок про те, що в 
оцінюванні персоналу беруть участь не тільки співробітники кадрових служб, але 
й лінійні керівники. Закордонний досвід в якості основного методу оцінювання 
персоналу рекомендує використовувати процедуру атестації. Пропонуємо 
визначати процедуру атестації як спеціальну комплексну оцінку сильних і 
слабких сторін працівників (знань, навиків, умінь, рис характеру), рівня їх 
відповідності вимогам  посади,  діяльності  та  їх  результативності. При використанні  
рекомендацій атестації працівник оцінюється своїм безпосереднім керівником.  

На нашу думку, особливість та оригінальність процедури оцінювання 
персоналу  може бути зведена до наступних положень: 

а) при атестації використовуються різні методи оцінювання тих чи інших 
характеристик співробітника; 

б) до процедури атестації передбачається залучення колективу, його 
представників до підготовки матеріалів і безпосереднього проведення атестації, 
при цьому проводяться опитування працівників, готуються характеристики за 

https://innovoucher.com.ua/aboutus/
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участю громадськості, створюється атестаційна комісія з провідних фахівців і 
представників громадськості; 

в) важливим є те, що хід підготовки атестації, зміст матеріалів, які даються 
на атестацію та її результати, висвітлюються та обговорюються в колективі. 

З урахуванням світового досвіду рекомендуємо атестацію персоналу 
проводити не менше одного разу в п'ять років; відносно керівників і спеціалістів 
виробничих галузей народного господарства ‒ один раз в три роки; майстрів, 
начальників цехів - один раз в два роки. 

Пропонуємо використовувати три види атестації:  
- підсумкова атестація ‒ це повна і всебічна оцінка виробничої 

діяльності працівників за весь період. Це оцінка минулого, без якої важко 
зрозуміти сучасне і робити висновки щодо готовності людини до майбутнього. 
Але навіть найпрекрасніші успіхи в минулому не гарантують їх у майбутньому, 
оскільки все змінюється, І тому потрібна оцінка особистих якостей, що дозволить 
передбачити поведінку людини в нестандартних ситуаціях. Цей вид атестації 
доцільно проводити один раз в три ‒ п'ять років; 

- проміжна атестація проводиться через відносно короткий період, і 
кожна наступна атестація ґрунтується на результатах попередньої. Наприклад, в 
США інтервал між атестаціями складає для молодших службовців і робітників ‒ 
шість місяців, для спеціалістів і керівників ‒ один рік. 

- спеціальна атестація проводиться у випадках необхідності. Так, 
наприклад, направлення працівника на навчання, затвердження на нову посаду, 
підвищення заробітної плати тощо. 

В закордонних фірмах дані атестації заносять в «інвентаризаційну карту» 
працівника. Українським законодавством передбачено, що атестація працівників є 
умовою формування персоналу в підприємствах та умовою зміни трудового 
договору, умовою стимулювання працівників до підвищення кваліфікації, 
покращення якості роботи. За результатами атестації рекомендуємо складати 
схему посад, з визначенням правил роботи з кожним працівником. Її ефективність 
визначається передусім її об'єктивністю, гласністю, безперервністю і досягається: 
а) повнотою системи показників діяльності й поведінки працівників, які 
використовуються для оцінки; б) достатністю та вірогідністю інформації; в) 
узагальненням результатів діяльності й поведінки працівників за весь 
міжатестаційний період і динаміки змін цих результатів; г) демократичністю 
оцінки, широким залученням до неї колег і підлеглих. 

Література: 1. Перерва П.Г. Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та 
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пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 89-94. 2. Товажнянский В.Л., 
Перерва П.Г., Кобелева Т.А. Антикризисный менеджмент производственно-
комерческой деятельности предприятий машиностроения // Государство и рынок: 
механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса: 
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Канд. екон. наук, доц. Косенко А.В., д-р екон. наук, проф. Перерва П.Г.,  

ст. Видря Є.В.  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

Туризм на сьогоднішній день є дуже показовим чинником розвитку 
цивілізації, методом пізнання навколишньої дійсності, способом підвищення 
культурного рівня та відновлення здоров'я людей. В кінці ХХ ст. І початку ХХІ 
туризм стає масовим явищем, а туристський бізнес переживає справжній бум. 
Оскільки туризм - вигідна сфера інвестування, з початку реформ в Україні цим 
бізнесом почали займатися люди, дуже далекі від підприємницької діяльності, так 
як сфера туризму приваблювала і приваблює багатьох підприємців своєю уявною 
легкістю. В даний час розвиток туризму в Україні стримується комплексом 
факторів: низьким професіоналізмом, високим оподаткуванням, економічною 
нестабільністю і т.д. Однак за прогнозами фахівців наша країна в стані увійти в 
число регіонів, найбільш популярних серед туристів. Для успішної роботи 
туристичного бізнесу потрібно здійснити значні інвестиції в інфраструктуру 
галузі, підготувати кваліфіковані кадри, навчити підприємців успішно 
конкурувати на цьому ринку, організувати більш ефективну допомогу держави. 
Туристський бізнес передбачає складну систему відносин між постачальниками і 
споживачами відповідних послуг, між туристичними фірмами і їх конкурентами, а 
також між партнерами по бізнесу. 

Нами пропонується в підприємницьку діяльність туристичної фірми на 
ринку включити наступні елементи: а) вибір ринкової ніші; б) розробку 
туристичного продукту; в) визначення обсягу послуг, що надаються; г) 
вдосконалення ціноутворення; д) розширення рекламної діяльності, наукових 
досліджень; е) залучення інвестицій; взаємодія з іншими компаніями; ж) взаємини 
з державними органами. 
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Важливим, на наш погляд, є визначення туризму як науки, як сфери 
виробничої-комерційної діяльності, як складового елементу індустрії гостинності. 
Проведене нами дослідження свідчить про те, що в науковій літературі в даний 
час існує досить багато різних підходів до визначення туризму. Так, наприклад, 
ряд дослідників визначають туризм як сукупність взаємин і послуг, пов'язаних з 
тимчасовою і добровільною зміною мандрівником місця проживання по 
некомерційним або непрофесійних причин. Інші вчені формулюють поняття 
туризму як велику економічну систему з різноманітними зв'язками між окремими 
елементами в рамках як народного господарства окремої країни, так і зв'язків 
національної економіки зі світовим господарством в цілому. Універсальність 
форм туристського спілкування дозволяє давати також розширене трактування 
поняття туризму як особливого роду міжособистісну діяльність, яка в умовах 
інтернаціоналізації життя і розвитку підприємництва перетворилася в засіб 
міжособистісних зв'язків в процесі політичних, економічних і культурних 
контактів, в один з факторів, що визначають якість життя. Широке поширення 
набуло сутнісне визначення туризму, запропоноване Міжнародною асоціацією 
наукових експертів в галузі туризму. Згідно з цим визначенням туризм 
розглядається як сукупність відносин і явищ, які виникають під час переміщення 
та перебування людей в місцях, відмінних від їх постійного проживання і роботи. 
Нами пропонується своє визначення даної дефініції, яке може бути зведене до 
наступного: туризм - тимчасове переміщення людей з місця свого постійного 
проживання в іншу країну або місцевість в межах своєї країни у вільний час з 
метою отримання задоволення і відпочинку, оздоровчих, гостьових, пізнавальних 
або в професійно-ділових цілях, але без заняття оплачуваною роботою в 
відвідуваному місці. 

На закінчення відзначимо, що туризм сьогодні - не тільки найбільша, але і 
найбільш швидко розвивається галузь світового господарства, темпи зростання 
якої майже в 2 рази перевищують темпи зростання інших галузей економіки. Саме 
економічні вигоди є основною рушійною силою розвитку підприємств 
туристичної індустрії. 
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ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ УКРАЇНИ У ПРОГРАМІ ЄС «КРЕАТИВНА 

ЄВРОПА» 

 
Ст. Крупка Т.А. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
Мета: проаналізувати досягнення України у межах програми ЄС «Креативна 
Європа» та з’ясувати на яких саме галузях зосереджена її увага.  

«Креативна Європа» - це програма Європейського Союзу, яка складається 
із трьох підпрограм: «Культура»,  в межах якої передбачено просування 
культурного та креативного секторів, «Медіа», що забезпечує розвиток та 
поширення аудіовізуальних творів, та «Міжсекторальна співпраця». Вона  
фінансує дослідницькі інституції, а також підтримує національні Бюро, 
співробітники якого поширюють інформацію про проекти вже  на національному 
рівні. 

Загалом у «Креативну Європу» входить 41 країна: усі держави 
Європейського Союзу, Ісландія, Норвегія, Албанія, Боснія і Герцеговина, 
Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Грузія, Молдова, Туніс, Вірменія та 
Косово. Також 19 листопада 2015 року угоду підписала Україна. Окрім членства в 
ЄС (навіть й асоційованого), наступною умовою для участі є сплата щорічного 
вступного внеску, розмір якого визначається  для кожної  з країн індивідуально 
(наприклад, беруть до уваги ВВП, кількість населення, стан економіки та інші 
макроекономічні показники).  

«Креативна Європа» дозволяє українським культурним установам 
приєднатися до європейських професійних мереж, знаходити партнерів для 
реалізації  проєктів. Ця програма має свої вимоги щодо своєї діяльності: рівність 
(тобто немає дискримінації через незадовільні показники в порівнянні із іншими 
державами), згуртованість та толерантне ставлення до інших культур . Українські 
організації будь-якої форми власності зі статусом юридичної особи терміном 
понад два роки з партнерством у щонайменше трьох країнах мають змогу подати 
заяву для отримання фінансування свого проєкту. Оцінюють заявки незалежні 
експерти, які після повного вивчення та аналізу виставляють за відповідною 
шкалою бали та передають подану інформацію членам Комісії з 
оцінювання, які ухвалюють вже остаточне рішення. Згодом інформацію 
передають до Виконавчої агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів і 
культури (EACEA) у Брюсселі. 

Метою України у цій програмі є розвиток культурних індустрій, а також – 
посилення конкурентоспроможності  на міжнародному рівні, забезпечення 
впровадження інновацій, захист цінностей, а також надання міжнародним 
партнерам можливості зробити свій внесок у розвиток нашої країни. У підготовці 
до спільного проєкту важливим є формування команди, яка бажає здійснювати 
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спільне співробітництво культурного характеру та оформлення чітких письмових 
домовленостей, тобто правової угоди ( яка країна за що відповідає, визначає свої 
подальші дії, яке додаткове фінансування може забезпечити зі своєї сторони 
тощо). 

Підпрограма «Медіа» фінансово допомагає проєктам, які спрямовані на 
поширення кіноіндустрії та популяризацію візуального контенту. У межах цієї 
підпрограми Україна зробила акцент на створенні повнометражних художніх, 
документальних, анімаційних фільмів, телесеріалів та створення нових медіа, які 
мають наднаціональний потенціал та виходять на нові ринки поза межами 
кордонів.  

ТОВ «Український кінофестиваль» у 2010 році створив потужний проєкт 
Одеський Міжнародний Кінофестиваль (ОМКФ), метою якого є поширення і 
створення якісного інтелектуального кіно серед українських глядачів і за 
кордоном, а також надання молоді можливості розвиватись у цій сфері. У 2021 
році програма ОМКФ присвячена 30-річчю незалежності України з акцентом на 
національне кіно. Єдина конкурсна програма оновленого фестивалю – це  
Національний Конкурс, переможців  якого обирають за найкращий фільм, 
найкращу режисуру та найкращі акторські роботи. Для реалізації цього проєкту 
Україна співпрацює із партнерами з Німеччини (Film Festival Cottbus), Польщі 
(Polish Film Institute та Adam Mickiewicz Institute), а також з Великої Британії, 
Італії, Ізраїлю та Швеції.  

Наступною важливою конкурсною програмою у галузі «Медіа» є 
Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», який став одним із 
найкращим кінофорумом у Східній Європі за версією Міжнародної федерації 
асоціацій кінопродюсерів .Мета проєкту протяг 50 років залишається незмінною: 
забезпечити конкуренцію на міжнародному рівні та створити відповідні умови 
для роботи акторів-початківців, та заснувати кіношколи. Великим викликом стало 
створення програми  «Molodist teen screen» для підлітків , адже це не лише спроба 
поговорити з дітьми на важливі теми, а можливість спостерігати за вибором 
дитини, адже саме дитяче журі обирає переможця у цій програмі і тим самим 
можна простежити, на що потрібно звернути увагу кінематографу.  «Молодість» 
співпрацює з Литвою та Францією («Парфенон» Мантаса Кведаравічюса») , 
Туреччиною («Ми більше ніколи не заблукаємо разом» Євгена Кошика ), 
Німеччиною («Без образ» Фараза Шаріата), Австралією («Щ – це щастя» Джона 
Шиді), а також із США, Філіппінами , Бельгією, Португалією та низкою інших 
держав. 

У підпрограмі «Культура» у конкурсі «Художній переклад» Україна 
здійснила  розвиток книгодрукування. Наприклад, «Видавництво Старого Лева» 
створило  проєкт «8 шляхів до емпатії». Було обрано 8 книг різних авторів  
дитячої літератури, у яких розповідалося про те, що зараз є важливо приймати 
відмінності кожної людини та не звертати увагу на її фізіологічні відмінності. 
Співпраця здійснювалася разом із Великою Британією, Францією, Бельгією, 
Швецією та Норвегією. А важливішим є те , що  у межах програми «Креативна 
Європа» було перекладено та надруковано понад 18 українських книг. Новели 
«Гімн демократичної молоді», «Месопотамія»,  «Ворошиловград» Сергія Жадана 
переклали на болгарську, італійську, латинську та нідерландську мови; твір 
«Червона зона» Артема Чапая – на ірландську та ін. На мою думку, популяризація 
української літератури – важливий крок для розвитку України. 

У підпрограмі «Міжсекторальна співпраця» у 2020 році було 
започатковано проєкт «AURA» у рамках конкурсу «Поєднання культури та 
аудіовізуального контенту через цифрові технології». Під час пандемії все більше 
людей зауважили важливість онлайн-подій . Тому планується створити 3D-моделі 
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,що будуть передавати віртуальний звук.Тобто людина зможе віртуально 
перебувати на концертах чи інших заходах. Розробка здійснюється Національним 
 університетом  "Львівська політехніка", компанією Magnetic One , а також із 
партнерами з Німеччини та Італії. 

Висновок. За допомогою програми ЄС «Креативна Європа» Україна 
розвиває індустрії, що пов’язані з культурним сектором. Співпраця з іноземними 
країнами дозволяє Україні зміцнити культурний потенціал держави, ввести 
інновації та проявити ідентичність серед інших держав. У межах програми 
Україна продовжує розвивати кіноіндустрію та книгодрукування ( в тому числі й 
поширення української літератури за кордоном)  

Література: 1. Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародні 
права; Стаття Гладиш Олени  «Культурне співробітництво України та ЄС 
«креативна Європа», ст.222-225. 2. Вісник книжкової палати; стаття Ольги 
Шендрик «Участь публічних бібліотек у проекті «Креативна Європа» як чинник 
розвитку європейської співпраці» ; ст.16-19. 3. Програма ЄС «Креативна Європа». 
– Режим доступу: https://creativeeurope.in.ua/. 4. «Креативна Європа» . – 
Електронний ресурс : https://ucf.in.ua/creative-europe. 5. Сьомий  Книжковий 
Арсенал.- Режим доступу: http://creativeeurope.in.ua/uk/node/97 
 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
Ст. гр. А-46 Курашова П.К., канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Останнім часом відбувається популяризація соціального підприємництва в 

Україні – проводяться круглі столи, конференції, хакатони, створюються 
навчальні оф- та он-лайн курси. Така активність пояснюється тим, що у світовому 
масштабі соціальне підприємництво давно є вагомим чинником не лише 
економічного розвитку, а й інструментом вирішення соціальних проблем за 
допомогою бізнес методів. 

Прийнято вважати, що соціальне підприємництво зародилося в 80-х роках 
минулого століття. Однак помітним суспільним явищем воно почало ставати 
лише недавно, вже в XXI столітті. Можливо, цим пояснюється той факт, що 
єдиного визначення щодо сутності соціального підприємництва не існує. 
Найчастіше сходяться на думці, що це вид діяльності, який спрямований на 
вирішення будь-яких громадських, соціальних, екологічних проблем, характерних 
не тільки для людства взагалі, скільки для конкретного суспільства, країни, 
території. Тобто, якщо в основі звичайного підприємництва покладено, передусім, 
задоволення певної потреби, то соціальне підприємництво, насамперед, в місію 
закладає вирішення соціальної проблеми. Наприклад у Львові діє соціальна 
пекарня «Горіховий дім». Підприємство виробляє печиво і здобні продукцію за 
старовинними рецептами і без барвників та інших добавок, а виручені кошти 
спрямовує в Центр інтеграції для жінок, які опинилися в кризових ситуаціях, а 
також на підтримку «Соціального таксі» для інвалідів. На підприємстві проходять 
навчання жінки, що зіткнулися з різними проблемами, при бажанні вони можуть в 
пекарні і працювати, допомагаючи професійним пекарям по господарству 

Досить часто ототожнюють соціальне підприємництво та соціально 
відповідальний бізнес (корпоративну соціальну відповідальність), що не є 
коректним, адже, за словами К. Вандерпуртена - представника Генерального 
директорату з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та 
МСБ Європейської комісії – «Якщо ви ведете бізнес, який завдає шкоди 
навколишньому середовищу, навіть якщо ви при цьому робите послуги 

https://creativeeurope.in.ua/
https://ucf.in.ua/creative-europe
http://creativeeurope.in.ua/uk/node/97
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суспільству, то я не впевнений, що такий бізнес можна вважати соціальним. 
Соціальне підприємництво - це щось внутрішнє. Це спосіб мислення і спосіб дій». 

Сучасний стан розвитку соціального підприємництва в Україні 
характеризується цілим рядом проблем, які можна розділяти за рівнями: 
національний, галузевий/регіональний та мікрорівень (суб’єкту господарювання), 
а також за видами: організаційні, фінансові, психологічні. 

Розвиток в сфері соціального підприємництва, на даний момент, 
провадиться на основі міжнародної підтримки та на ініціативі громадськості та 
підприємців з України. На жаль, відчувається брак підтримки з боку державної та 
регіональної влад. Проте, створюються інформаційні ресурси, де кожен бажаючий 
може ознайомитися з історією розвитку соціального підприємництва, його 
особливостями, каталогом соціальних підприємств в Україні тощо, а шляхом 
участі у освітніх заходах навіть розробити бізнес-план для його створення. 
Поширення інформації про такий особливий вид підприємництва як соціальне, 
навчальні курси, різноманітні заходи дозволять створити певне підприємницьке 
середовище, що забезпечить зміну менталітету провадження підприємницької 
діяльності в сторону її соціалізації. 

У підсумку можна сказати, що соціальне підприємництво в Україні є, але 
потребує підтримки як з боку держави, так і з боку самих підприємців. 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ 

 

Канд. екон. наук, доц. Кучинський В.А., д-р екон. наук, проф. Перерва П.Г.  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» 

 

Як свідчать проведені нами дослідження, ринок праці має свої суттєві 
особливості, а також певну специфіку. Специфічність ринку праці економіки 
перехідного періоду випливає з глибоких суперечностей, що склалися у сфері 
трудових відносин на цьому етапі суспільного розвитку. З одного боку, 
зберігаються елементи відносин, властивих командно-адміністративній економіці, 
тобто так званий позаекономічний примус; низька мобільність робочої сили; 
бронювання робочих місць для осіб зі зниженою конкурентоздатністю; 
встановлення певних пільг для господарюючих суб'єктів, що використовують 
працю зазначеної категорії працездатного населення; державний розподіл кадрів 
вищої кваліфікації та т. ін.), а з іншого - з'являються елементи ринкових відносин 
з властивою для них системою найму робочої сили, специфікою умов і оплати 
праці. Відповідно до цього формується більш гнучкий механізм підтримання 
збалансованості чинників виробництва, в якому тісно взаємодіють елементи 
старої та нової систем.  

Однак перевага зберігається за першими елементами відносин, в 
основному через об'єктивні причини, що зумовлено тотальним одержавленням 
власності та надмірною фетишизацією ролі держави в регулюванні трудових 
відносин у минулому. Формування нових економічних відносин може бути 
ефективним лише в тому випадку, коли враховується, від якого стану йде 
суспільство і якої якості воно прагне. Це ключове положення не тільки не 
заперечує, а й передбачає збереження міцних позицій держави в розв'язанні 
проблем зайнятості в перехідний період та створення ефективних механізмів 
регулювання трудових відносин. 

З огляду на вищезазначене стає очевидним, що завдання держави полягає в 
тому, щоб врахувати в механізмі зайнятості співіснування двох систем відносин 
— адміністративних і економічних з використанням всіх можливостей 
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державного сектора економіки у розв'язанні проблем та всіляко сприяти 
створенню ринкового сектора економіки. Паралельно з цим має йти процес 
формування механізмів регулювання зайнятості, організації інституційної основи 
ринку праці - служб зайнятості, центрів підготовки та перепідготовки кадрів, 
банків інформації про наявні вакантні місця у системі соціального захисту 
працівників і таке інше. Функціонально їх діяльність змінюється, наповнюючись 
новим ринковим змістом. Це стосується системи найму, характеру трудового 
посередництва, соціальної підтримки незайнятого населення. Так у надрах старої 
економічної системи поступово зароджуються елементи нового. Вони 
посилюються зі звільненням держави від виконання невластивих їй функцій 
шляхом делегування їх на місця. Трансформація функцій регулювання зайнятості 
синхронізується з темпами приватизації та роздержавлення власності, 
структурними змінами в господарському комплексі регіону, динамікою розвитку 
ринкового сектора економіки, ефективністю власних нагромаджень, створенням 
дієвого господарського механізму місцевого самоврядування, формуванням 
механізму взаємодії територіальних органів влади з професійними об'єднаннями і 
роботодавцями стосовно впливу на рівень заробітної плати та стимулювання 
попиту на працю, тобто йде процес формування ринкового сектора економіки. 
Відкривається простір для вільного переміщення робочої сили, створюються 
умови для більш повної самореалізації людини в процесі праці. 

Виходячи з цих теоретико-методологічних позицій, слід зазначити, що 
перехідному періоду відповідає державно-ринковий механізм регулювання 
трудових відносин, що поступово еволюціонує в бік зрілого ринку праці, 
витісняючи адміністративні важелі регулювання економічними.  
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Індустрія гостинності є однією з найбільших галузей світової економіки в 

даний час бурхливо розвивається. Багато в чому це відбувається завдяки 
соціальному, економічному і політичному прогресу - за останні кілька років 
туризм став доступний для широкого загалу населення. Одночасно з ростом 
загального числа туристів помітний розвиток одержали інфраструктура туризму і 
її основний компонент - готельний сектор. Готелі прагнуть отримати свою частку 
бізнесу і всіляко намагаються переконати туристів витратити гроші на придбання 
послуг, які вони готельних послуг. Зрозуміло, що готельний бізнес - невід'ємна 
частина індустрії гостинності - безпосередньо залежить від рівня витрат своїх 
клієнтів. В сучасних умовах, особливо у великих мегаполісах, готелі буквально 
змушені боротися за «місце під сонцем». Щоб не тільки зберегти бізнес, а й 
розвиватися, готелі необхідні кошти, отримати які можна тільки у клієнта. Отже, 
підприємство цієї сфери бізнесу має вміти не тільки залучати, але і стимулювати 
клієнта купувати готельні послуги. Однак для реалізації цього завдання необхідно 
не тільки розширювати спектр надаваних гостям послуг, але і, звичайно, 
підвищувати обслуговування. Успіх будь-якої організації, а особливо готельного 
підприємства, багато в чому залежить від персоналу, який в ній працює. Персонал 
готелю - одне з найбільш важливих ланок у ланцюзі отримання доходів і 
отримання прибутку в індустрії готельного бізнесу. Не слід забувати і про те, що 
сучасний турист, іноземець або наш співвітчизник, подорожуючи, має можливість 
порівнювати якісний рівень сервісу, що надається готелями, і в першу чергу 
рівень обслуговування. При цьому поряд з професійними знаннями, необхідними 
для якісного обслуговування гостей, важливу роль відіграє форма подання цих 
знань, тобто форма подачі інформації про продаваних послуги. 

Індустрія гостинності, як ми вже говорили, бурхливо і динамічно 
розвивається. Сьогодні на готельному ринку столиці присутні сучасні комплекси, 
що відповідають міжнародним вимогам до об'єктів подібного класу. Фактор 
мінливого споживача підсилює досвідченість клієнтів в питаннях асортименту 
послуг і способу їх надання, тому сьогодні вже недостатньо просто хорошого 
готелю. За матеріальної складової багато готелів мають однакові параметри, але їх 
може відрізняти нематеріальна складова сервісу - послуга, яка є невід'ємною 
частиною кінцевого продукту будь-якого готельного комплексу, а також якість 
надання цієї послуги. Сплативши послугу, клієнт не забирає з собою нічого 
конкретного. Відсутність поняття володіння характеризується такими наслідками: 
--- суб'єктивність думки гостя, так як він в оцінці конкретного готелю ґрунтується 

http://library21.ru/ru/ru?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UIPA_PRINT&P21DBN=UIPA&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
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тільки на враженнях і спогадах; --- неможливість попередньої заготовки послуги 
та її зберігання, так як вона надається одномоментно; --- складність реклами 
послуги, так як зі створенням образу того, що ніяк не виражено, можуть виникати 
певні труднощі. 

Для того щоб рівень сервісу відповідав очікуванням гостей, готельне 
підприємство повинно подбати про створення стандартів обслуговування. 
Стандарт обслуговування - це встановлені компанією вимоги, що пред'являються 
до послуг, що надаються готелем. Сумлінне ставлення до роботи - чудова якість. 
Але його поведінковий вираз може сильно варіюватися в залежності від 
індивідуального розуміння співробітником змісту, яким це відношення 
наповнене. Клієнт, який оселився в готелі, хоче однаково доброзичливого і 
важливого обслуговування як з боку співробітника служби розміщення, так і з 
боку офіціанта ресторану. Тому важливо надання послуги гостю здійснювати за 
одним і тим же стандартом, прописаному і затвердженим компанією. Поняття 
сервісу включає в себе обов'язкову наявність і суворе дотримання наступних 
стандартів: стандарт технології обслуговування, який передбачає дотримання 
встановленої технології обслуговування в номерному фонді готелю, ресторанах, 
барах, на стійці розміщення. Це означає, що процедури розміщення гостей, 
прибирання номерів, виготовлення і подачі страв і напоїв обслуговуючому 
персоналу являємо одноманітність стандартів зовнішнього вигляду. Зовнішній 
вигляд співробітника несе в собі величезну смислове навантаження. Якщо 
співробітник одягнений в охайну уніформу і акуратно причесаний то гість буде 
почувати повагу до себе; стандарти поведінки обслуговуючого персоналу. 
Мається на увазі, що персонал повинен бути досить професійний і компетентний, 
щоб чітко, швидко і культурно обслуговувати туриста. 
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Стартап є однією з сучасних форм ведення інноваційної діяльності, яка 

набула особливого поширення у зв’язку з цифровізацією економіки та розвитком 
мережевих технологій. Сьогодні стартапи все частіше стають предметом вивчення 
науковців з огляду на активний інтерес до них держави та інвесторів. Вивчається 
сутність стартапів, їх різновиди та характерні ознаки, фактори успішності, ризики, 
джерела фінансування, життєвий цикл, вплив на економіку держави тощо. 

Вперше цей термін з’явився в 1939р., коли студенти Д. Паккард та У. Г’юлет 
назвали стартапом (від англ. startup – розпочинати, запускати) власний невеликий 
проект, який згодом став успішною компанією Hewlett-Packard. Наприкінці 70-х 
років ХХст. термін «стартап» почав використовуватись в засобах масової 
інформації (Forbes та Business Week) для позначення компаній з короткою 
історією діяльності. Вже в 90-ті роки це поняття закріпилось, здобуло широкого 
розповсюдження і почало активно вживатись в усьому світі [4]. 

Дані «Startup Ranking» показують, що в 2020 році за кількістю стартапів 
світового масштабу Україна посіла 39 місце серед 194 країн (297 стартапів). 
Першість в цьому рейтингу утримують США (65634 стартапів), Індія (8189 
стартапів) та Велика Британія (5357 стартапів) [2].  

Під стартапом зазвичай розуміють новий проект, ключовими рисами якого є 
інноваційність та спрямованість на стрімке зростання задля швидкої окупності 
вкладених інвестицій. Таким чином, у порівнянні зі звичайними компаніями 
стартап має такі відмінні ознаки: 

- інноваційність (інноваційна бізнес-модель); 
- стрімкий розвиток (оскільки життєвий цикл може бути дуже коротким); 
- обмеженість початкових інвестицій; 
- незначні шанси на успіх (за статистикою 90% стартапів є невдалими, а з 

тих, що були успішно реалізовані лише 40% приносять прибуток [3]).  
Розвиток кожного стартапу передбачає проходження низки специфічних 

стадій [1] (рис.1), на кожній з яких доцільно реалізовувати певні маркетингові 
заходи.  

Зокрема, на першій стадії головна задача – зробити все для інформування 
якнайбільшої кількості цільової аудиторії ще до виходу продукту на ринок. Для 
цього важливим є розробити маркетингову стратегію виходу на ринок, знайти 
свою нішу (в т.ч. шляхом попереднього тестування попиту), а також з’ясувати 
яким чином краще інформувати аудиторію про продукт, щоб майбутні споживачі 
сприйняли та зрозуміли меседжі. 

Друга стадія передбачає здійснення маркетингових заходів, спрямованих на 
поглиблене вивчення цільової аудиторії. На цій стадії потрібно підтвердити попит 
на продукт, а також провести тестування каналів залучення цільової аудиторії і 
визначити, які канали залучення нових споживачів є найбільш ефективними. 

На третій стадії вивчаються думки клієнтів, які користуються продуктом, і 
за допомогою цього конкретизується цільова аудиторія. В даному разі доцільно 
аналізувати показники утримання та лояльності клієнтів (коефіцієнт утримання 
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споживачів, індекс лояльності споживачів тощо) в динаміці. Це дасть можливість 
оптимізувати ціннісну пропозицію та позиціонування продукту на ринку. 

З метою масштабування діяльності на четвертій стадії потрібно визначитись 
з новими каналами залучення клієнтів (ресурс діючих каналів до того моменту 
або буде вичерпаний, або не дозволить демонструвати необхідні темпи 
зростання). При цьому слід враховувати, що кожен новий канал потребує 
розробки власної маркетингової стратегії розвитку. 

На п’ятій стадії, коли стартап перетворюється на бізнес, маркетингові 
заходи спрямовуються на пошук нових сегментів потенційних цільових 
користувачів та/або пошук нових ринків.  

1 стадія

2 стадія

3 стадія

 Посівна 
(seed stage)

Запуск
 (startup stage)

 Зростання
 (growth stage)

Наявність ідеї, яка спрямована на вирішення 
існуючої проблеми

Запуск продукту та інтенсивна робота з його 
просування

Формування ринкової ніші, активне 
зростання та розширення стартапу після 

виходу на ринок

4 стадія

5 стадія

Розширення 
(expansion stage)

«Вихід» 
(exit stage)

Формування ринкового сегменту, розвиток 
продукту (розширення продуктового ряду), 

масштабування діяльності

Стадія зрілості, перехід від стартапу до 
бізнесу

Рис. 1 – Стадії розвитку стартапів та їх характеристика 
 
Таким чином, не існує єдиної концепції маркетингу стартапів. Всі 

маркетингові заходи мають відповідати певній стадії життєвого циклу, а 
сукупність таких заходів складає єдину концепцію багаторівневого маркетингу 
стартапу. 

Література: 1. Баб’ячок Р.І. Основні тенденції розвитку стартапів в Україні - 
проблеми, перешкоди і можливості. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-
content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf. 2. 
Журкович Т. Реалізація дослідницьких інновацій – стартап-рух в Україні. Наука 
та метрика. URL:  https://nim.media/articles/realizatsiyi-doslidnitskikh-innovatsiy-
startap-rukh-v-ukrayini. 3. Сакун А., Кадлубович Т., Черняк Д. Стартап – тренд 
сучасної економіки та освіти. Матеріали II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації»: 
тези доповідей, м. Київ, 10 листопада 2020р. Київ: КНУТД, 2020. С.163-164. URL: 
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/16916/1/PIONBUG_2020_P163-164.pdf. 
4. Стартап. Матеріал з Вікіпедії ‒ вільної енциклопедії. URL: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стартап  

 
 
 
 
 

https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf
https://nim.media/articles/realizatsiyi-doslidnitskikh-innovatsiy-startap-rukh-v-ukrayini
https://nim.media/articles/realizatsiyi-doslidnitskikh-innovatsiy-startap-rukh-v-ukrayini
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/16916/1/PIONBUG_2020_P163-164.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стартап


83 

 

ЦИФРОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ  COVID-19 
 

Канд. екон. наук, доц. Назаренко І. Л. 
Український державний університет залізничного транспорту 

 
Пандемія COVID-19 негативно вплинула на економіку в усьому світі. 

Особливо вразливими виявилися малі та середні бізнеси, які не мають такої 
фінансової «подушки безпеки», як великі.  

Так, в Україні за результатами щорічного опитування «Індекс настроїв 
малого бізнесу» (яке проводить Європейська Бізнес Асоціація в рамках проєкту 
Unlimit Ukraine), настрої малих підприємців значно погіршилися. Так, показник 
Індексу впав до 2,38 балів за 5-бальною шкалою, порівняно з 3,07 балами 
минулого року, що є найгіршим результатом з 2017 року[1]. У порівнянні з 
попередніми роками майже вдвічі знизилась кількість підприємців, задоволених 
поточним станом справ у їхньому бізнесі (24% проти 42% у минулому році). 
Відповідно, зросла і кількість незадоволених – від минулорічних 29% до 
нинішніх 58%. 

Однак, у 2020 році погіршилися не тільки настрої, але і очікування змін. 
Вперше за чотири роки очікування тільки на 10% перевищують оцінку поточного 
стану справ. Тільки  27%  респондентів очікують покращення стану справ у бізнесі 
протягом найближчих 6 місяців, а 52% підприємців очікують, навпаки, погіршення.  

Найгірше з усіх складників Індексу учасники опитування оцінили 
економічну ситуацію в країні. Так, 80% вважають її несприятливою для ведення 
бізнесу. Головні причини цьому – низька купівельна спроможність населення, 
вплив карантинних обмежень, податкове навантаження та фіскальний тиск [1]. 

Метою даної публікації є визначення позитивних можливостей для малого 
та середнього бізнесу в Україні, які були створені в період пандемії COVID-19. 

Як відомо, криза – це не тільки проблеми, а й можливості. Обумовлений 
викликами пандемії перехід на віддалену систему роботи змусив не лише 
роботодавців, працівників, учнів та студентів підвищувати свою цифрову 
грамотність, а й надав нові можливості по веденню бізнесу в цифровому просторі. 

Так, у 2020 році Україна  увійшла до десятки країн із найкращими 
доходами від онлайн-продажів (за даними Payoneer's Global Seller Index). Сфера  
e-commerce  значно зросла  через пандемію та карантинні обмеження. Українці 
зокрема часто зверталися до покупки товарів або послуг через інтернет, 
оплачуючи відповідні операції також у електронний спосіб. Завдяки цьому наша 
країна посіла шосте місце в рейтингу країн із найкращим прибутком від e-
commerce за II і III квартали 2020 року. Цікаво, що Україні вдалося залишити 
позаду Ізраїль, В'єтнам, Індію і навіть Японію. В першу ж п'ятірку ввійшли 
Великобританія, Південна Корея, Гонконг, США і, звичайно, Китай [2]. 

Також у 2020 році Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України відкрило портал для підприємців. На порталі [3] 
реалізовано онлайн побудову бізнес моделі за канвою Олександра Остервальдера, 
швейцарського теоретика і практика бізнесу, голови консалтингової компанії 
Strategyzer. Цей шаблон дозволяє чітко і коротко визначити ціннісну пропозицію, 
сегменти споживачів та взаємини з ними, канали збуту, ключові ресурси, ключові 
види діяльності та ключових партнерів, потоки доходів та структуру витрат, що 
допоможе майбутнім (та існуючим) підприємцям не тільки побудувати, а й 
змінювати бізнес-модель власного бізнесу, пристосовуючи її до змін зовнішнього 
середовища. Схему такої трансформації ми зокрема запропонували в статті [4].  
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Міністерство цифрової трансформації України запустило онлайн-
платформу «Дія. Бізнес» [5] на якій дуже вдало зібрані покрокові поради для тих, 
хто вирішив відкрити свій малий чи середній бізнес (у тому числі доступні онлайн 
консультації та офлайн-консультації в Харкові, Миколаєві та Черкасах).  На 
платформі також наявні 100+ бізнес-ідей для заснування власної справи (список ідей 
для бізнесу, які потребують мінімального стартового капіталу та матимуть попит 
у певному місті, а також перелік необхідних документів для запуску бізнесу та 
шаблони усіх робочих документів), кейси та новини з усіх сфер бізнесу. Також діє 
онлайн-школа для підприємців (на платформі вже доступно 11 освітніх курсів на 
теми «10 кроків для початку власної справи», «Фінансова грамотність для 
підприємців» та інші). І всі ці послуги надаються безкоштовно, що робить їх 
доступними для будь-якого підприємця, що розпочинає свою справу. 

Крім того, сам процес реєстрації бізнесу в Україні суттєво покращився: тепер 
можна зареєструвати свій бізнес віддалено за декілька хвилин. Так, віце прем'єр-
міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у рамках 
Всеукраїнського Форуму "Україна 30. Малий і середній бізнес та держава" зазначив, 
що процес реєстрації бізнесу в країні є найшвидшим у світі [6]: "Сьогодні середній 
час для відкриття ФОПу займає від 7 до 15 хвилин". Також він зазначив, що тепер 
можна дуже швидко реєструвати і ТОВ з дому, навіть якщо є декілька власників. 

Також, в Україні регулярно проводяться бізнес-івенти, фестивалі тощо. 
Так,  9 – 10 квітня 2021 року в Харкові відбувся весняний фестиваль креативних 
індустрій «Create Kharkiv Business Education 2021». У перший день фестивалю, 9 
квітня, відбулася серія виступів, під час яких спікери, експерти та відомі 
харків'яни поділилися своїм досвідом щодо самореалізації та можливостей 
розвитку бізнесу в період пандемії, щодо створення нової ідентичності 
української молоді, креативної трансформації та пристосування до змін у різних 
сферах мистецтва тощо. У другий день фестивалю, 10 квітня, відбулася 
Міжнародна конференція «InstaBoom 4.0», в рамках якої digital-фахівці з Києва та 
Харкова поділилися зі слухачами методами просування особистого бренду, 
стартапів і бізнесу в таких соціальних мережах, як «Instagram», «TikTok», 
«YouTube» і «Clubhouse», а також розповіли про біохакінг мозку, створення 
інформаційних продуктів та їх монетизацію, зокрема в режимі онлайн [7]. 

Отже, виклики пандемії COVID-19 змушують прискорювати процес 
цифровізації економіки, і для наявних та майбутніх підприємців у цьому є шанс 
на виживання та створення ефективних бізнесів. Більш того, це є перспективою 
майбутнього розвитку економіки України. 

Література: 1. Настрої малого бізнесу суттєво погіршилися (24.02.2021). 
URL: https://eba.com.ua/nastroyi-malogo-biznesu-suttyevo-pogirshylysya/ (дата 
звернення 14.04.2021).  2. Україна увійшла в десятку країн із найкращими 
доходами від онлайн-продажу (2021). URL: 
https://money.comments.ua/ua/news/economy/ukraina-uviyshla-v-desyatku-krain-iz-
naykraschimi-dohodami-vid-onlayn-prodazhu-669981.html.  (дата звернення 
14.04.2021).3. Портал для підприємців. Міністерство розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України. URL: https://sme.gov.ua/business_model_form/ 
(дата звернення 14.04.2021). 4. Poliarus O.V, Nazarenko I.L.(2020 - 2021). Small and 
medium-sized businesses: tackling COVED-19 challenges by changing business 
models. Bulletin of Economics of Transport and Industry, vol.72 - 73. 5. Онлайн-
платформа «Дія.Бізнес».. URL: https://business.diia.gov.ua/   (дата звернення 
14.04.2021). 6. В Україні найшвидша реєстрація бізнесу у світі – Федоров 
(18.03.2021). URL: https://business.ua/uk/node/11678   (дата звернення 14.04.2021). 
7. В Харькове прошел фестиваль креативных индустрий (12.04.2021). Режим 
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доступу: https://www.city.kharkov.ua/ru/news/-47133.html (дата звернення 
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ФАКТОРНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Канд. екон. наук, доц. Нестеренко В.Ю. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Розглядаючи загальну систему формування переліку показників на основі, 

яких є можливим формування висновків стосовно ефективності фінансово-
економічної діяльності підприємства та базуючись на підході, що ефективність 
діяльності визначається ефективністю використання ресурсів, можна сформувати 
відповідні групи показників за кожною з груп виробничих ресурсів, які 
використовує підприємство в своїй діяльності. Порядок розрахунку цих 
показників, головним чином, базується на основі порівняння результатів від 
використання ресурсів та вкладених ресурсів відповідного виду: 

- фондовіддача, фондомісткість, фондорентабельність; 
- рентабельність продажів, рентабельність продукції, рентабельність 

операційної діяльності, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, 
рентабельність інвестицій; 

- продуктивність праці, трудомісткість продукції, виробіток. 
Однак формування показників для оцінки фінансово-економічної 

діяльності підприємства на основі показників ефективності використання 
виробничих ресурсів не є коректним, бо не враховує показників, які 
характеризують ефективність використання фінансових ресурсів підприємства. 
Тому такий перелік показників має бути доповненим. 

Отже, повна система показників оцінки ефективності фінансово-
економічної діяльності підприємства, сформована на основі ресурсного підходу 
повинна доповнюватися показниками оцінки ефективності використання 
фінансових ресурсів. 

На основі порядку розрахунку кожного з показників за групами ресурсів, 
можна виявити чіткі фактори впливу на їх рівень та побудувати факторну модель 
аналізу ефективності фінансово-економічної діяльності. Отже, відповідно до 
цього погляду, такими стартовими показниками, які формують фінансово-
економічний результат є [1]: 

- доходи; 
- витрати; 
- фінансовий результат від операційної діяльності; 
- фінансовий результат від фінансової діяльності; 
- фінансовий результат від іншої діяльності; 
- загальна сума прибутку від звичайної діяльності; 
- загальна сума витрат звичайної діяльності. 
Отже, факторна модель аналізу ефективності фінансово-економічної 

діяльності підприємства має базуватися на факторному аналізі прибутку та 
витрат. На основі комплексного факторного аналізу прибутку та витрат 
підприємства за даними його фінансової звітності можна сформувати дієву 
систему проведення аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності, яка 
дозволяє виявляти резерви підвищення ефективності та готувати проекти 
ефективних управлінських рішень стосовно управління витратами та прибутком 
підприємства. 

https://www.city.kharkov.ua/ru/news/-47133.html
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Література: 1. Степаненко О.І. Аналітична оцінка ефективності 
фінансово-господарської діяльності підприємства. Вісник ОНУ імені І.І. 
Мечникова. 2016. №3. Т.21. С. 206-212. 

 
ПОСЛУГИ З ПРОГРАМУВАННЯ ВРАЖЕНЬ:ОСНОВНІ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 
Магістр правознавства, асп. Ніколайчук Т.О. 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ 

 
Враховуючи соціально-економічні перетворення протягом 2020 початку 

2021 років, формуються передумови для становлення та розвитку інноваційно-
маркетингових підходів до використання природних ресурсів. Перед сучасним 
суспільством виникає питання не тільки, як раціонально використовувати 
природні ресурси, але й як сформувати механізми безпечного та свідомого їх 
користування, що зможуть задовольнити не тільки фізичні потреби людей, алей 
емоційно-психологічні. 

Через необхідність тривалої самоізоляції та дотримання соціальної 
дистанції, чимало осіб почали страждати від депресивних нападів, моральної 
перевтоми, психологічних розладів, синдрому самотності та соціальної 
ізольованості, непорозуміння чи абьюзу у родині, автоматичності життєвого 
циклу. Наразі, персонал багатьох компаній відчуває на собі  суспільно-
корпоративний тиск, латентний булінг з боку колег чи керівництва через 
необхідність виконання аналогічного об’єму роботи за менші строки чи зменшену  
заробітну платню.  Всі вищеназвані обставини негативним чином впливають на 
внутрішню гармонію людини та її  психологічний стан, що зумовлює формування 
окремого вектору економіко-господарської діяльності, спрямованої на 
відновлення емоційно-особистісного стану людей, отримання позивних емоцій 
або вражень, що зможуть нівелювати нестабільне економіко-соціальне становище. 

Роберт Ф. Еші,  Річард Л. Едмундс стверджують, що успішне та економіко-
ефективне використання природних ресурсів, потребує комплексної еколого-
економічної політики не тільки з боку держави, але й місцевих громад, в тому 
числі представників місцевих бізнес-угруповань [1]. 

Дженіфер Прах Р., Дін Т. Блум, Девід Е. Каннінг зазначають, що 
інноваційно- економічний шлях розвитку будь-якої  господарської діяльності  
полягає у екологізації усіх її етапів [2]. 

Герберт Пардес, Кеннет Г. Ментон, Ерік С. Ландер, Х. Денніс Толлі, Артур 
Д. Ульян, Ганс Палмер зазначають, біотехнологічні та еколого-економічні 
інновації мають мультиплікаційний ефект на стан здоров'я суспільства в цілому, 
та економіко-соціальний добробут нації [3]. 

Джейсон Х.Тріш та Ерік Уолден стверджують, що менеджмент вражень є 
багаторівневою системою, що має чимало змінних та латентних індикаторів. 
Організаційні стратегії управління враженнями вчені порівнюють з коливаннями 
фондового ринку, оскільки господарська діяльність спрямована на надання послуг 
вражень або продажу «емоцій» є досить мінливою та залежить в модних у 
суспільстві тенденцій [4]. 

Підприємницьку  діяльність, що пов’язана з наданням послуг вражень, 
емоцій можна визначити, як компенсаторно-ресурсову господарську діяльність 
еколого-економічного спрямування, оскільки, вона спрямована на опосередковану 
взаємодію суб’єктів господарювання  з природними ресурсами, шляхом 
задоволення емоційно-психологічних, еколого-інтелектуальних та особистісних 
потреб, не потребує виснаження природних ресурсів, що притаманно більш 
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традиційним видам господарської діяльності. Послуги з програмування вражень 
(емоцій)є еколого-інноваційним напрямом господарської діяльності, оскільки для 
характерна відсутність так званого «кінцевого» споживача, тобто споживача, що 
здійснює використання природних ресурсів шляхом деформування,  внесення 
змін до їх структури,  середовища росту або переривання їх біологічного 
(природного) циклу. Оскільки, на законодавчому рівні не сформовано норми, що 
регулюють суспільні відносини, які пов’язані з отриманням емоцій, відновленням 
психологічного стану, задоволенням емоційно-психологічних, еколого-
інтелектуальних та особистісних потреб шляхом безпосереднього або 
опосередкованого користування, розпорядження чи відтворення природних 
ресурсів. Відповідне коло суспільних відносин, що наразі, перебуває, поза зоною 
нормативно-фінансового регулювання, можна віднести до послуг вражень, а 
суб’єктів господарювання до mind-підприємців (у перекладі з англійської мови-
розум). Mind-підприємців можна розглядати, як суб’єктів господарської 
діяльності, що надають послуги населенню, спрямовані на отримання та 
програмування позивних, хвилюючих емоцій, вражень, забезпечення механізмів 
емоційного підйому, отримання незабутнього досвіду (experience), що не може 
бути набутий у повсякденному соціально-трудового житті людини. 

Нами пропонується формування правового поля та економіко-організаційних 
регуляторів економічної діяльності пов’язаної з виникненням, зміною або 
припиненням суспільних дуо-відносин спрямованих на програмування вражень: 

- суспільно-економічних відносини пов’язаних з володінням, 
користуванням, відновленням природних ресурсів, як національного блага та 
основи продовольчої безпеки країни; 

- суспільних відносин пов’язаних з веденням інноваційно-господарської 
діяльності, спрямованої на отримання позивних вражень, досвіду, гармонізацію 
особистості, відновлення психологічної рівноваги, отримання послуг 
«екологічного релаксу»  та емоційного відновлення, тощо. 

Предметом відповідних суспільних відносин є: 
- позитивні емоції (в т.ч. емоції схвилювання); 
- враження від візуального, тактильного або слухового контакту; 
- незабутній досвід; 
- спогади. 

Послуги з організації, програмування емоцій, вражень не є видом туристично-

рекреаційних або туристично-освітніх послуг; це окремий сектор суспільних 
послуг, головні завдання якого досягаються завдяки формуванню штучно 
створених обставин, процесів, алгоритмів діяльності чи  кейсів, з метою виклику 
у потенційних клієнтів певного роду емоцій, вражень, набуття нетрадиційного 
досвіду (як правило позитивного характеру), регулювання інтенсивності емоцій. 

Література: 1. Ash Robert F. , Richard L. Edmonds China's Land Resources, 
Environment and Agricultural Production. The China Quarterly, 1998, 156. PP. 836-879. URL: 
https://yandex.ua/?clid=2343955-514&win=394&nr=18638. doi:10.1017/S0305741000051365 
(дата звернення 03.01.2021). 2. Prah R., Jamison J., Dean T. Bloom, David E. Canning, David. 
Health and the Economy, 3rd Ed.  Global health: diseases, programs, systems, and policies, 
2012. PP. 757-814 URL: https://ssrn.com/abstract=1952056 (дата звернення 05.01.2021). 3. 

Herbert Pardes, Kenneth G. Manton, Eric S. Lander & oth. Effects of Medical Research 
on Health Care and the Economy. The Science, 1999, Vol. 283 (5398). PP. 36-37. URL: 
https://science.sciencemag.org/content/283/5398/36. https://doi.org/ 10.1126/ science. 
283.5398.36 (дата звернення 27.12.2020). 4. Triche, Jason H. & Walden, E. The Use 
of Impression Management Strategies to Manage Stock Market Reactions to IT 
Failures.  Journal of the Association for Information Systems.2018. Vol. 19 (4). 
URL: https://aisel.aisnet.org/jais/vol19/iss4/1 (дата звернення 01.03.2021р.) 
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Фінансово-економічна діяльність підприємства в сучасних умовах є однією 

з найважливіших для комерційного підприємства, бо саме її метою є формування 
достатніх обсягів фінансових ресурсів та їх ефективне використання з метою 
укріплення фінансового стану підприємства та забезпечення сталого розвитку 
підприємства.  

Розуміючи сутність фінансово-економічної діяльності підприємства, 
можна сформувати перелік факторів, які спричиняють свій вплив на її 
ефективність, та сформувати напрямки її підвищення. Отже, за сутністю впливу 
на фінансово-економічну діяльність підприємства всі фактори можна розділити на 
наступні види [1]: 

- внутрішні, до яких належать: організаційно-правова форма підприємства; 
рівень забезпечення сировиною; ефективність системи управління 
підприємством; ефективність управління ресурсами підприємства; стан 
матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства; технологічний 
рівень виробництва; 

- зовнішні, серед яких можна виокремити наступні: загально ринкова 
кон’юнктура; соціально-політичні фактори; природі фактори; вплив податкової 
системи; рівень інвестиційної привабливості галузі, в якій функціонує 
підприємства; фінансово-кредитна політика підприємства та інші. 

Головним аспектом під час формування напрямків підвищення 
ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства є розуміння 
ступеню підлеглості керуючого впливу на фактори з боку керівництва та 
власності підприємства. 

Отже, на основі визначених факторів впливу та базуючись на розумінні 
того, що ефективність фінансово-економічної діяльності підприємства – це 
насамперед узагальнений показник ефективності використання трудових, 
матеріальних, виробничих, фінансових, тощо ресурсів, можна визначити наступні 
загальні напрямки підвищення ефективності: 

- підвищення ефективності використання ресурсів: основних засобів, 
оборотних засобів; трудових ресурсів; 

- організаційне вдосконалення підприємства: вдосконалення організаційної 
структури підприємства; підвищення рівня організації виробничо-господарських 
процесів на підприємстві; 

- технологічне вдосконалення підприємства: впровадження у виробництво 
досягнень науково-технічного прогресу; вдосконалення наявних технічних та 
технологічних засобів виробництва. 

Таким чином, розуміння факторів, які спричиняють визначний вплив на 
фінансово-економічне становище підприємства, дозволяє сформувати чіткий 
перелік показників оцінювання її ефективності та потенційно дозволяють 
обґрунтувати ефективні напрямки підвищення результативності діяльності 
підприємства. 

Література: 1. Григораш О.В., Булигіна Д.О. Фактори підвищення 
ефективності діяльності підприємств. Приазовський економічний вісник. 2018. 
№6 (11). С. 154-158. 
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В умовах сьогодення, коли Україну визнано світовим співтовариством як 

країну з ринковою економікою, ще актуальнішою стає проблема здійснення 
дієвого та ефективного внутрішнього контролю діяльності суб’єктів 
господарювання. Безперечною умовою вдосконалення методів управління є повне 
використання внутрішніх можливостей підприємства, тобто утворення такої 
системи управління, яка б могла своєчасно виявляти, координувати, 
контролювати, аналізувати, коригувати, планувати, здійснювати внутрішній 
консалтинг, інформувати вище керівництво про економіку підприємства. Система 
контролінгу –  це принципово нова концепція інформації і управління, яку можна 
визначити як обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, 
контролю, планування, яка забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління 
процесом досягнення цілей і результатів діяльності підприємства. 

Під терміном «контролінг» в зарубіжній літературі розуміють спеціально 
сконструйовану систему на основі інтеграції методів планування, обліку, аналізу, 
нормування, контролю т управління, яка забезпечує отримання, опрацювання та 
узагальнення інформації про діяльність підприємства. Така система разом з 
вирішенням оперативних завдань орієнтується на стратегічні цілі. 

Під контролінгом розуміють концепцію ефективного управління фірмою і 
забезпечення її довгострокового існування. Концепція контролінгу передбачає 
розробку філософії поведінки фірми, використання принципу прямого і 
зворотного зв’язку біокібернетичному контурі регулювання, розробку 
енергетичного балансу, балансу навколишнього середовища, створення систем 
обліку витрат, активізацію нематеріальних факторів (комунікації, мотивація, 
стимулювання праці). Складність сучасних умов забезпечення прийняття рішень 
вимагає посилення узгодженості в діях штабних і лінійних управлінських кадрів. 
Розробка спеціальної системи контролінгу для підприємства вимагає від 
спеціаліста не лише знання проектування інформаційних систем, але й 
проектування сфери поведінки людей. [1] 

Необхідність появи на сучасних підприємствах такого феномена, як 
контролінг, можна пояснити такими причинами: підвищення нестабільності 
зовнішнього середовища висуває додаткові вимоги до системи управління 
підприємством; зміщення акценту з контролю минулого на аналіз майбутнього; 
збільшення швидкості реакції на зміни зовнішнього середовища, підвищення 
гнучкості підприємства; необхідність у безперервному відстеженні змін, що 
відбуваються у зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємства; 
необхідність продуманої системи дій щодо забезпечення виживання підприємства 
та уникнення кризових ситуацій; ускладнення систем управління підприємством 
вимагає механізму координації всередині системи управління; 
загальнокультурний – прагнення до синтезу, інтеграції різних сфер знання і 
людської діяльності. [2] 

Існує декілька функцій управління, які безпосередньо пов’язані з 
контролінгом на сучасних підприємствах. Першою функцією є планування, яка 
дає змогу здійснювати розроблення методики планування, графіка складання 
планів, надання інформації для складання планів, перевірку планів, складених 
підрозділами підприємств, та координацію різних планів і розробок. Наступною 
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виступає функція організації, яка веде облік та контроль витрат і результатів по 
підрозділах. Функція стимулювання дає змогу використання планів в підрозділах. 
Функція контролю та регулювання використовує порівняння планових і 
фактичних величин, установлення допустимих меж відхилень від плану, аналіз 
відхилень та їх причини. Функція аналізу рішень бере участь у розробленні 
архітектури інформації системи управління, зборі найбільш значимих для 
управління даних, консультації з напрямів усунення відхилень та розробленні 
інструментарію для планування контролю та прийняття управлінських рішень. [3] 

Для того щоб зрозуміти місце контролінгу в системі управління 
підприємством, треба пам’ятати, що зміст будь-якої системи керування 
складається з визначення політики підприємства на тривалу перспективу, 
координації роботи підрозділів і служб, вирішення поточних завдань ведення 
бізнесу, тому першочерговим завданням контролінгу є формування обліково-
економічної інформації на підприємстві і забезпечення оптимізації взаємозв’язків 
і залежностей інформаційних потоків між усіма основними функціями керування. 

Загалом мета діяльності контролінгової служби має полягати в ефективній 
забезпеченості системи управління організацією за допомогою інформаційно-
аналітичної та методологічної підтримки керівників на всіх рівнях підприємства в 
процесі прийняття ними управлінських рішень, що спрямовується на досягнення 
головних цілей підприємств. 

Література: 1. Гарасим П.М. Первинний та аналітичний облік на 
підприємстві: навч. посіб. / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, Р.Ф. Бруханський, П.Я. 
Хомин. – Тернопіль, 2005. – 464 с. 2. Цигилик І.І., Мозіль О.І., Кірдякіна Н.В. 
Контролінг в системі управління. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 3. С. 
117–123. 3. Контролінг – від теорії до реалізації на практиці / Прохорова В.В., 
Мартюшева Л.С., Петрусевич Н.Ю., Прохорова Ю.В. – Харків: ІНЖЕК, 2006. – 
200с. 
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Контролінг, як ефективна система підтримки своєчасних адекватних 
управлінських рішень щодо різноманітних аспектів діяльності підприємства, поки 
що не став «панацеєю» для українських підприємств.  

Як і всякий інвестиційний проект, будівництво будь-якого об'єкта (за 
винятком, звичайно, тих, що не потрапляють в категорію ринкових - військових, 
соціальних та інших) передбачає певні стадії і форми роботи капіталу, що 
вкладається в нього . 

Сам ринок керуючих компаній зазнаватиме змін і чекає, що на кінцевому 
етапі буде отримана досить міцна галузь, наповнена професійними і 
кваліфікованими гравцями. Варто уточнити, що однією з причин такого помітного 
спаду можна визнати відсутність стабільного інституту управляючих компаній. 
Зазвичай їх називають по-різному: інжиніринговими компаніями, будівельно - 
інжиніринговими компаніями, професійними керуючими компаніями, вони 
реалізують практично весь цикл і мають можливість поєднувати етапи[1]. 

У загальному вигляді ці стадії складаються з декількох функціональних 
блоків: 

1. Цілепокладання інвестора; 



91 

 

2. Вибір інвестором інвестиційної стратегії на ринку; 
3.Планування реалізації проекту, в тому числі вивчення ринку, 

конкуренції, технологій; 
4. Реалізація проекту; 
5. Контроль за виконанням поставлених цілей. 
Треба визнати, що така загальна схема реалізації проектів в будівельній 

галузі не розкриває повністю всіх особливостей інвестицій в цей вид бізнесу. На 
практиці, зокрема в секторі девелопменту (сучасна термінологія, яка характеризує 
саме інвестиційну спрямованість зведення об'єктів нерухомості в комерційному 
секторі), використовуються цілком сучасні методики реалізації проектів, 
починаючи від планування і закінчуючи введенням в експлуатацію. 

Визначення керуючої компанії можна сформулювати наступним чином: 
керуюча компанія - це юридична особа, яка спеціалізується на здійсненні 
управлінських функцій і має необхідні для цього ресурси. Після укладення 
договору з замовником, ці компанії прагнуть виробити свій ключовий продукт - 
рішення, яке має сприяти досягненню поставлених замовником цілей і з 
урахуванням сформованих умов і наявних ресурсів. Тут і проявляється основна 
перевага керуючої компанії перед людиною: вона спеціалізується на прийнятті 
рішень і має відповідне забезпечення. 

Керуюча компанія, як правило, має в своєму розпорядженні необхідний 
штат співробітників, інфраструктуру (в тому числі використовуваної епізодично, 
але в різних проектах, за рахунок чого знижуються загальні витрати). 

До інфраструктурних елементів можуть бути віднесені: 
 -консультанти і радники з певних питань; 
 -органи та особи, що допомагають прийняти рішення в складних або 

неоднозначних ситуаціях і т. п [2].  
Важливою особливістю цих організацій є саме людський капітал при 

практично повній відсутності матеріального забезпечення - як правило, керуючі 
компанії не мають в своєму розпорядженні будь-якої будівельної техніки або 
обладнання, їх головний актив - це кваліфіковані фахівці, інженери, 
кошторисники, будівельники. Спеціалізація керуючої компанії дозволяє залучити 
кваліфікованих фахівців, не тільки підготовлених, але і «налаштованих» на 
управління бізнесом. Можливість обміну досвідом та професійного зростання, 
участь в різних проектах, налагоджене інформаційне забезпечення сприяють 
підтримці високого рівня підготовки фахівців, задіяних в управлінні об'єктами.  

На практиці підрядних учасників може бути набагато більше, кожен 
відповідає за свою частину робіт. 

У системі управління стратегічним розвитком будівельної компанії 
необхідно застосовувати сукупність взаємозв'язаних показників, які всебічно 
характеризують бізнес-процеси, що відбуваються в організації, та 
використовувані ресурси. У зв'язку з цим було проведено класифікацію 
відповідних показників і встановлено їх взаємозв'язок з ФОП у системі проект-
контролінгу підрядної будівельної організації. 

З метою обґрунтування і дослідження взаємозв'язків показників, а також 
розробки інформаційного забезпечення управління будівельною організацією 
розроблено концепцію контролінгу, що базується на таких принципах, як: 

— досягнення цільових економічних показників; 
— орієнтація на прийняття рішень; 
— проектна орієнтація; 
— узагальнення інформації на рівні прийняття рішень. 
Формування інформаційних вузлів та потоків здійснюється за такими 

ознаками: 
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— функціональна область; 
— тип інформації; 
— тимчасові параметри обліку та планування; 
— проекти; 
— підсистеми; 
— рівні управління. 
Як і всякий інвестиційний проект, будівництво будь-якого об'єкта (за 

винятком, звичайно, тих, що не потрапляють в категорію ринкових - військових, 
соціальних та інших) передбачає певні стадії і форми роботи вкладеного в нього 
капіталу. 

На завершення зауважимо, що контролінг може називатися сучасною 
концепцією управління підприємством та вирішувати широке коло поставлених 
перед ним завдань тільки при одночасному виконанні кожної з його функцій: 
планування, інформаційного забезпечення, аналізу/контролю та управління. Ці 
ключові функції поєднані одна з одною системою взаємозв'язків з постійним 
зворотним зв'язком у такий спосіб, що недостатня увага у сфері однієї функції 
призводить до значних неполадок у загальній системі контролінгу. 

Література: 1. Шило, В.П. Роль контролінгу в системі управління 
підприємством [Текст] / В. П. Шило, С.Б. Ільїна, І.Ю. Меньша // Вісник 
Хмельницького національного університету. – 2011. – № 1. – С. 45- 50. 2. 
Пустовіт, Л. Є. Система контролінгу як чинник стабільності діяльності 
підприємств [Електронний ресурс] / Л. Є. Пустовіт. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Sta ptp/2012_53/files/ST53_38.pdf 
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Причиною формування концепції контролінгу є промислове зростання в 

США в кінці XIX - початку XX століття, який викликав ускладнення процесів 
управління, що в першу чергу зажадало адекватних і науково обґрунтованих 
підходів до їх реалізації. 

Об'єктивна необхідність впровадження контролінгу в практику 
зарубіжного управління обумовлювалася конкретно-історичною ситуацією, яка 
визначає характер зовнішнього середовища функціонування керованих об'єктів. 

Необхідно врахувати головною умовою ефективного функціонування 
системи контролінгу - здатність визначати небезпеку кризи своєчасно, а також 
оперативно запобігати його, тому виникає необхідність у здійсненні 
безперервного відстеження фактичної траєкторії розвитку підприємства, 
«попереджуючи відхилення про теоретичну траєкторії». 

Взаємодія служб контролінгу в організаційно-функціональному розрізі 
дозволяє за допомогою ефекту зворотного зв'язку здійснювати оцінку доцільності 
обраного плану розвитку, що в свою чергу визначає, що за своїм функціональним 
наповненням і ролі система контролінгу повинна займати центральне місце в 
системі управління підприємством. 

Система контролінгу є важливим економічним важелем підприємств, 
забезпечуючи підтримку цільових функцій управління, таких як планування, 
контроль, облік, аналіз, оцінка ситуацій, прийняття стратегічних, оперативних, 
тактичних рішень. Концепції контролінгу мають поетапне застосування в системі 
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менеджменту та розраховуються в розрізі повного спектру функцій управління: 
1. Постановка загальних або конкретних завдань в системі контролінгу 

(прямий зв'язок). 
2. Визначення розмірів відхилень факту від плану, виявлення цих 

відхилень (спостереження-моніторинг) 
3. Включення зворотного зв'язку при отриманні негативної інформації 

службою контролінгу (зворотний зв'язок). 
4. Забезпечення безперебійності, безперервності, функцій управління і 

контролінгу, їх інтеграція в єдине ціле (координація). 
Відносно реалізації стратегії стабільності головне завдання контролінгу - 

розробка альтернативних рішень керівництва з метою мінімізації відхилень у 
розвитку організації в умовах впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. 
Критеріями даних відхилень виступають допустимі параметри стійкості 
(стабільності) розвитку [1]. 

Основними завданнями контролінгу у системі управління є:  
- створення системи раннього попередження і реагування на недоліки у 

здійсненні суб’єктами господарювання господарських операцій ( постійне 
відстеження зовнішньої і внутрішньої інформації, порівняння планових і 
фактичних обсягів виконаної суб’єктами господарювання роботи, аналіз впливу 
відхилень на виконання поточних планів, розроблення проектів управлінських 
рішень, спрямованих на поліпшення фінансово – господарської діяльності);  

- оцінка впровадження у діяльність суб’єктів господарювання норм 
витрачання сировини, матеріалів, палива;  

- оцінка ефективності діяльності загалом та в окремих напрямках 
(інновацій або інвестицій);  

- створення надійної системи прогнозування. 
Багато підприємств ставлять головним завданням в стратегічному 

плануванні збереження структурно-економічних параметрів функціонування, яке 
забезпечує (до часу повної адаптації до нових умов) мінімально допустимий 
рівень розвитку підприємства. 

Стратегія стабільності дає можливість виявити «слабкі місця», які можуть 
згодом стати кризовими для діяльності компанії. Завданням даної стратегії 
послужить вироблення попереджувальних заходів щодо усунення таких ситуацій 
[2]. 

З точки зору стратегічного аспекту процесу контролінгу важливе значення 
займає аналіз зовнішнього середовища з метою виявлення можливостей, 
майбутніх загроз і перспектив для підприємства. 

Зовнішні чинники, з якими стикаються підприємства, в основному 
відносяться до таких сфер, як політика і економіка, ринок, технології, 
конкуренція, міжнародні відносини, соціальна сфера. 

На даний момент підприємства мають значний організаційно-кадровий 
потенціал для можливості формування і розвитку системи контролінгу, 
підкріплений фінансами підприємств і сприятливими умовами для впровадження 
контролінгу на підприємствах всієї національної економіки. Від правильності 
прийнятих рішень в умовах різких змін економіки залежить виживання і успіх 
підприємства. Стратегічне планування бізнесу вимагає значної уваги керівного 
підрозділу як на стадії аналізу і прийняття, так і на стадії виконання і 
контролю[3]. Перш за все управління має орієнтуватися на поєднання всіх 
аспектів таким чином, що мінімізація ризиків повинна обумовлювати розвиток 
потрібної стратегії в ситуації невизначеності. 

Таким чином, сучасна економічна ситуація, що впливає на розвиток 
підприємств, обумовлює необхідність формування та удосконалення системи 
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контролінгу, як основного важеля збереження економічної стабільності 
підприємства і розвитку його основних стратегій з метою отримання прибутку і 
мінімізації ризиків. 

Впровадження системи контролінгу у систему управління необхідно 
здійснювати на всіх етапах організації і функціонування підприємницької 
діяльності. Розробка стратегії буде успішною тільки при різноплановій діяльності, 
яка дає можливість виявити приховані потенційні резерви, «вузькі місця», які 
можна ліквідувати без зовнішньої допомоги. На основі дослідженого матеріалу 
можна зробити висновок про присутність поняття контролінгу як складової 
стратегічного управління в Україні, проте даний напрям потребує більш 
широкого дослідження та впровадження. Впровадження і використання методів 
стратегічного контролінгу дозволить розширити можливості управління, 
сформувати перспективні напрямки діяльності та впевненість у завтрашньому дні. 

Література: 1. Управління підприємством [Текст] / О. А. Зоріна // 
Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 
2010. – № 2 (49). – С. 59–66. 13. 2. Пустовіт, Л. Є. Система контролінгу як чинник 
стабільності діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Л. Є. Пустовіт. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Sta 
ptp/2012_53/files/ST53_38.pdf. 3. Шило, В.П. Роль контролінгу в системі 
управління підприємством [Текст] / В. П. Шило, С.Б. Ільїна, І.Ю. Меньша // 
Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 1. – С. 45- 50. 
 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 

 
Піперков Д.А., канд.. екон. наук, доц. Несторенко Т.П.,  

Бердянський державний педагогічний університет 

проф.WSZiA д-р Pokusa T. 
Вища школа управління та адміністрації в Ополє, Польща  

 
ХХІ ст. характеризується прискореним розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій. Також відбуваються революційні зміни в сфері 
інформаційних банківських технологій. Сьогодні банки змінюють свою стратегію, 
відмовляються від розвитку мережі відділень і філіалів та переходять до 
використання інформаційно-комунікаційних технологій, щоб забезпечити доступ 
клієнтів до банківських послуг у режимі «будь-де, будь-коли». Сьогодні 
банківські установи різних країн, в тому числі України та Польщі, вимушені 
функціонувати в умовах негативного впливу політичних та економічних кризових 
факторів. Тому вони мають приймати серйозні інноваційні рішення для 
досягнення прибутковості та фінансової стійкості [1]. Саме тому дослідження 
питань, що пов’язані з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, є 
надзвичайно актуальним для вітчизняних банків. Метою дослідження є 
визначення ролі інформаційно-комунікативних технологій у діяльності банків 
України та Польщі, а також перспектив їх розвитку. 

Сьогодні питанню банківських інновацій в цілому та інноваційних 
банківських послуг зокрема приділяється серйозна увага. Методи впровадження 
інноваційних технологій у банківську систему досліджують, зокрема, О. Дзюблюк 
(аналіз процесів розвитку інноваційних похідних фінансових інструментів) [4], 
С. Єгоричева (розробка методики організації процесів впровадження 
інноваційних процесів у банках) [3], О. Мошенець (визначення особливостей 
інноваційних продуктів та технологій на ринку банківських продуктів) [2], 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Sta%20ptp/2012_53/files/ST53_38.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Sta%20ptp/2012_53/files/ST53_38.pdf
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Л. Примостка (дослідження особливостей дистанційного банківського 
обслуговування клієнтів) [4]. 

Інновації завжди відігравали важливу роль в житті людства, іноді 
докорінно змінюючи напрямок розвитку як усього суспільства, так і його окремих 
складових. На сьогоднішній день 75–95% приросту ВВП розвинених країн 
забезпечуються саме завдяки нововведенням та інноваційними факторам [1]. 
Банківська система є однією з найбільш сприятливих сфер для впровадження 
сучасних інформаційних технологій. В останні роки індустрію фінансових послуг 
можна охарактеризувати посиленою конкуренцією, переходом від паперової до 
електронної продукції і великою кількістю нормативних змін. Банки, які 
ефективно конкурують за всіма напрямками, але не приділяють значної уваги 
інноваціям і їх застосуванню в банківській сфері, ризикують поступитись 
лідерством на ринку новому поколінню більш інформаційно-комунікативно 
розвинених та технічно обладнаних конкурентів. Технологічні інновації 
дозволяють підвищити швидкість отримання та обробки інформації, провести 
капітальну автоматизацію банківської діяльності, розвивати механізми 
дистанційного банківського обслуговування клієнтів, запропонувати ширший 
асортимент фінансових послуг [2]. 

В наш час в Україні інноваційні банківські технології, які пов’язані з 
обслуговуванням клієнтів, розвиваються в напрямку забезпечення доступу 
клієнтів до продукції банків в режимі 24/7/365 та активної роботи через соціальні 
мережі [5]. Саме в такому напрямку розвивається і банківська система Польщі [6]. 
Відповідно, впровадження і розвиток інноваційних технологій банками можливий 
лише з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій і, перш за все, 
інтернет-технологій і відповідних каналів зв’язку. Саме мережа Інтернет 
забезпечує широкий спектр застосування банківських операцій та надання 
фінансових послуг. 

Серед подібних послуг можна виділити такі, як проведення валютних 
операцій, обслуговування поточних і депозитних рахунків юридичних та 
фізичних осіб, замовлення платіжних карток, встановлення і зміни лімітів, 
блокування та розблокування платіжних карт, оплата комунальних платежів, SMS 
і e-mail-повідомлення про операції за рахунками, консультації фахівців банку в 
режимі online, оплата послуг операторів мобільного зв'язку, грошові перекази, 
внутрішньобанківські та міжбанківські перекази на рахунки фізичних і 
юридичних осіб [3]. 

В Україні, наприклад, сьогодні в банківській сфері найбільш 
розповсюдженими є такі види інноваційних інформаційних технологій [2]:  

1) мобільний банкінг, що відкриває великий спектр послуг: залишок по 
рахунку, платежі, перекази коштів, кредити однієї фізичної особи іншій тощо. Як 
уважають експерти, саме за допомогою NFC-чіпів, які вбудовані у телефон, буде 
відбуватися ідентифікація всіх клієнтів банків у недалекому майбутньому.  

2) Інтернет-банкінг – ключова новація, яка сьогодні пропонується клієнтам 
більшістю банків.  

3) «Зона 24» – за допомогою цієї технології клієнт може самостійно 
керувати своїми рахунками, одержувати консультацію фахівця call-центру, 
залишати заявку на одержання послуги, записатися на обслуговування в будь-яке 
відділення банку тощо. 

4) POS-термінали в торговельних мережах. Вони ще не призвели до 
глобальної революції в українському безготівковому просторі, але банкіри вірять 
в розвиток цієї технології в найближчі п’ять років [3]. 

Хоча нові технології дають банкам додаткові можливості для розвитку, 
разом з тим їм притаманні певні ризики: віртуальний банк несе в собі ризик 
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деперсоналізації відносин «банк-клієнт»; він потребує додаткових витрат на 
придбання або створення системи, її впровадження, обслуговування та надання 
додаткової кваліфікації співробітникам банку; може призводити до кадрових змін 
в банках, таких як скорочення працівників та числа підрозділів; зміна правил 
традиційної конкурентної боротьби в банківській сфері. Вже сьогодні має місце 
тенденція витіснення банків зі сфери посередництва в платежах [1]. 

Саме тому доцільно на законодавчому рівні (за безпосередньою участю 
асоціацій, що представляють банківські установи) прийняти стратегію розвитку 
ринку фінансових послуг, в якій буде передбачено основні напрями підтримки та 
перспективного розвитку сучасних інноваційних інформаційно-комунікативних 
технологій. Активна ж співпраця між Україною та країнами Європейського 
Союзу й, зокрема, Польщею, у сфері банківського обслуговування дозволить 
забезпечити обмін досвідом між банківськими установами різних країн та вивести 
галузь банківських послуг на вищий рівень.  

Література: 1. Деменков М. С. Інтернет-технології в обслуговуванні 
клієнтів банку / М.С. Деменков // Банківська справа. 2009. № 1. С. 58-65. 
2. Мошенець О.В. Інноваційні продукти і технології на ринку банківських послуг 
Фінансовий ринок України. 2011. № 12. С. 7-8. 3. Єгоричева С.Б. Банківські 
інновації: [навч. посіб.]/ С.Б. Єгоричева. К.: Центр учбової літератури, 2010. 208 с. 
4. Банківська система України: інституційні зміни та інновації : кол. моногр. / 
[Л.О. Примостка, М.І. Диба, І.В. Краснова та ін.]; за заг. ред. Л.О. Примостки. К.: 
КНЕУ, 2015. 434. 6. Innowacje w sektorze banków komercyjnych w Polsce. Raport 
z badania 2019 r. Narodowy bank Polski, Warszawa, 2020. 
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Цифрова революція - це вплив інформаційних і комунікаційних технологій 

на всі верстви суспільства. Суспільство є свідком одночасного розвитку великих 
баз даних, штучного інтелекту, науки про базу даних, робототехніки та інших 
швидких технологій. Вони впливають і підсилюють один одного у всіх сферах 
нашого життя - від систем живлення до комунальних систем, енергопостачання, 
освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення. Це визначає напрямок 
економічного розвитку: формування електронного уряду, електронного бізнесу та 
електронної комерції. 

Мета роботи: проаналізувати поняття «електронний уряд» та вплив 
електронних послуг на економічний розвиток. 

Проблематика. Согласно з Досліджень ООН (United Nations Е-government 
Survey 2016) стосовно розвитку електронного урядування (E-Government 
Development Index) Україна посіла 62 місце серед 193 держав. 

Наведення свідчіть про значне відставання України від світовіх темпів 
розвитку Електроних послуг та необхідність розроблення єдиної скоордінованої 
державної політики у зазначеній сфері, спрямованої на розв'язання таких 
першочерговіх проблем. Використання електронного уряду має великий 
потенціал не тільки для підвищення ефективності державних послуг, але також з 
точки зору підвищення прозорості організаційних і бізнес-процесів і для 
залучення людей до відповідальності.  

Електронний уряд – це модель державного управління, яка заснована на 
використанні сучасних інформаційних та комунікаційних технологій з метою 
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підвищення ефективності та прозорості влади, а також встановлення суспільного 
контролю над нею. 

Електронний уряд, зокрема, вносить значні і довгострокові зміни в те, як 
люди живуть і взаємодіють один з одним, навколишнім середовищем і 
громадськими послугами. 

З розвитком інформаційного суспільства та суспільних відносин виникає 
необхідність надання адміністративних та інших публічних послуг в електронній 
формі. На сьогоднішній день до сфери публічних послуг віднесені послуги, що 
надаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери їх 
управління. 

Переклад послуг в електронний вигляд є перспективним напрямком, 
покликаним полегшити життя населенню. Довгий час громадяни в різних 
життєвих ситуаціях - від реєстрації автомобіля до отримання паспорта - стикалися 
з тяганиною, корупцією і некомпетентністю. Основна ж мета електронних послуг 
- максимально позбавити жителів від ходіння по відомчим кабінетах при 
зверненні до держави. 

Під електронними послугами розуміється така організація взаємодії між 
органами влади та населенням, при якій подача заяви та необхідних документів 
для отримання послуги здійснюється в електронному вигляді через Інтернет. За 
підсумками прийняття рішення заявнику може надаватися результат у формі 
електронного документа. 

Проблема автоматизації документообігу в даний час є досить гострою, про 
що свідчать і численні публікації на цю тему, і поява великої кількості різних 
програмних систем, призначених для вирішення цієї проблеми. Можна сказати, 
що тема автоматизації документообігу зачіпає практично всі організації. 

Як правило, завдяки електронному уряду відбувається прискорення 
документообігу, зниження витрат на папір, копіювання, значно скорочується час 
пошуку документів, підвищується виконавська дисципліна, уточнюються бізнес-
процеси і ін. 

Проаналізувавши поняття «електронний уряд» я дійшла висновку, що 
електронний уряд виконує роль засобу суспільного самоуправління, що припускає 
безперервність взаємодії громадян і держави, наявність громадського контролю за 
діяльність органів державної влади. Впровадження та автоматизація економічних 
процесів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій в режимі 
реального часу є необхідною умовою для створення і розвитку електронних 
послуг, що дозволяє знизити експлуатаційні витрати і вартість виробничих 
послуг. Сьогодні із застосуванням ІКТ широко використовується концепція 
"електронних послуг" (підвищення ефективності, спрощення комунікації між 
громадськістю та державою). У той же час електронні послуги вважають одним з 
найбільш ефективних інструментів забезпечення прозорості та запобігання 
корупції. 

Література: 1.  Що таке електронний уряд? [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 10167501& 
cat_id=2251617. 2. Чукут С. Сутність електронного уряду та принципи його 
організації // Вісн. УАДУ. - 2003. - № 2. - С. 429-433. 3. Демкова М. Електронне 
урядування: світовий досвід та українські реалії / М. Демкова, І. Коліушко // 
Електронне урядування: окремі аспекти становлення. Вісник Програми сприяння 
Парламенту України. – К., 2002. – С. 33–57. 4. Семенченко А. І., Серенок А. О. 
Електронне урядування: основи та стратегії реалізації. Електронне урядування та 
електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. 
Дрешпака. Київ, 2017. 72 с. 
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ВПЛИВ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ НА СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ 

 
Ст. гр. А-46 Потапова В.В., канд.екон. наук, доц. Янченко Н.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Актуальність цього наукового дослідження обумовлена наростаючою 
світовою тенденцією побудови організаційних структур креативних індустрій на 
шляхах відходу від ієрархічної структури управління, принципи довірчих 
відносин між колегами, функціонування всередині компанії самоврядних команд, 
на розкритті потенціалу кожного співробітника. 

Інноваційні зміни, що відбувалися в суспільстві XX ст., зумовили появу в 
філософському лексиконі терміна «культурні індустрії», що зазнав в подальшому 
власну еволюцію. Появи терміна прийнято співвідносити з роботою «Діалектика 
освіти. Філософські фрагменти» 1947р. німецьких соціологів і філософів Т. 
Адорно (1903-1969) і М. Хоркхаймер (1895-1973), в якій аналізується світова 
тенденція технологічного оснащення різних сфер суспільства, в тому числі і 
культури. 

Новий етап осмислення феномена «креативних індустрій» пов'язаний з 
соціологічною концепцією постіндустріальної стадії динаміки суспільства. В 
кінці XX ст. інтелектуальний розвиток суспільства характеризується стрімкими 
інноваційними проривами в усіх сферах суспільного життя. Модернізація, яка 
спостерігається в багатьох сферах життя суспільства в постіндустріальну епоху, 
проявляється і в культурі, привносячи в неї нові стратегії розвитку. У цьому 
контексті заново виникає поняття «креативні індустрії», що стало тепер більш 
універсальним і позитивним, і з таким наповненням входить в активне вживання. 
У сучасному суспільстві вчені, які вивчають феномен «креативних індустрій» 
розділилися на два табори: одні вважають терміни культурних і креативних 
індустрій синонімічні, інші схиляються до виділення в них суттєвих відмінностей. 
У дослідженні А. В. Бічний «Індустріалізація культури: від критики до побудови 
мережі» стверджується, що відмінна риса термінів культурна та креативна 
індустрія полягає в різних рівнях існування творчого продукту: - «культурні 
індустрії» орієнтуються на просвітницький потенціал, наприклад, як роблять це 
музеї та художні галереї; - «креативні індустрії» в першу чергу ставлять завдання 
отримання прибутку і створення робочих місць в результаті безпосередньої 
роботи з інтелектуальною власністю. Прикладом креативних індустрій можна 
вважати розваги, кіновиробництво, рекламу, створення програмних продуктів у 
сфері інформаційних технологій, комп'ютерні ігри, дизайн і т.п.   

Використання творчих і інтелектуальних ресурсів в постіндустріальній 
економіці стало причиною виникнення нового економічного сектора - креативної 
економіки або економіки знань. До визначення терміна «креативна економіка» 
зверталися багато дослідників. Вважається, що вперше це поняття було введено в 
2000р. журналом Business Week. У 2001р. виходить книга Дж. Хокінса 
«Креативна економіка. Як перетворити ідеї в гроші». У ній автор презентував 
нову систему, що об'єднує такі елементи, як творчість, інтелектуальна власність, 
менеджмент і капітал. Що Дж. Хокінс визначає під терміном «креативна 
економіка»? Головними складовими креативної економіки і креативних індустрій 
є: - авторське право; - патентне право; - торгові марки; - промислові зразки.  

Творчий продукт, який є результатом творчого процесу, стає економічним 
товаром або послугою, яка має економічну цінність, вартість. Саме творчий 
продукт і стає головною ланкою креативної економіки. Принципова відмінність 
креативної економіки від традиційної характеризується центральною роллю 
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особистості. Саме творчий потенціал і інтелектуальна робота стають відправною 
точкою для виробництва успішних креативних продуктів і, як результат, 
отримання економічного прибутку. В даному контексті актуальним стає питання 
про грамотне управління творчими людьми. 

Креативні індустрії створюються творчими людьми, які прагнуть зробити 
світ кращим. Вони адаптують свої винахідницькі рішення до оточуючої їх 
дійсності, впливаючи на смаки суспільства. «Творчість можлива в будь-якій 
організації, де можливі інновація і винахід. Найбільше воно процвітає тоді і там, 
де це заохочується», - пише Дж. Хокінс. 

У книзі «Креативна економіка» Дж. Хокінс один з розділів присвячує 
правилам управління творчими людьми, де акцентує увагу на тому, як важливо 
для керівника враховувати психологічні особливості співробітників креативних 
проектів: «вони ламають власну голову, використовують свою уяву і не залежать 
від організацій. Часто їх операційні витрати низькі. Вони також ірраціональні. 
Творча людина не тільки вільна бути ірраціональним, але, діючи таким чином, 
вона може рухатися більш стрімко і генерувати велику цінність». 

Все це дає підставу стверджувати, що при роботі з «креативним класом» 
особливо актуальним стає питання вибору керівником правильного, що враховує 
психологічні чинники, управлінського підходу, який не тільки буде сприяти 
адекватній організації робочого процесу, а й певною мірою буде надихати 
креативного співробітника, буде спрямований на розвиток його творчого 
потенціалу. 

Феномен відходу від звичних схем управління і пошук нового способу, що 
дозволяє не зменшувати темпи зростання, досліджує Ф. Лалу в книзі 
«Відкриваючи організації майбутнього». Він описує нову модель побудови 
бізнесу за принципом «бірюзових організацій». Позначивши п'ять варіантів 
існуючих в сучасному суспільстві організацій (імпульсивна червона, 
конформістська бурштинова, конкурентна помаранчева, плюралістична зелена і 
еволюційна бірюзова), Лалу приходить до висновку, що компанії, побудовані за 
принципом «бірюзи», стають успішними завдяки впровадженню нових практик 
інноваційного підходу. Автор проаналізував 12 комерційних і некомерційних 
компаній, в яких співробітникам дається велика свобода в прийнятті рішень, а 
методи роботи ґрунтуються на принципах самоорганізації і цілісності. Всі ці 
компанії успішно працюють за інноваційними принципами протягом багатьох 
років. 

Початок XXI ст. відзначено зростанням значущості творчих особистостей в 
бізнесі, прагненням креативного класу до перетворень і комерціалізації 
результатів власної інтелектуальної діяльності. Тенденції до осмислення і 
усвідомленого відношення до глобальних проблем, що загострився в даний час, а 
також прагнення брати відповідальність за власні дії та результати праці сприяли 
появі «бірюзового» типу організацій, ключовими принципами функціонування 
якого є: самоврядування, внутрішнє консультування, довірча атмосфера всередині 
компанії, заснована на відповідальності і заохочення кожного співробітника, 
відсутність ієрархії та відмова від використання традиційних схем управління. 
Образ дій за принципом функціонування «бірюзових організацій» демонструє 
свою ефективність у виробництві товарів і послуг, в тому числі і в креативних 
індустріях, протягом вже багатьох років. 

Література: 1. Бокова, А. В. Индустриализация культуры: от критики к 
построению сети // Международный журнал исследований культуры. - М.: Эйдос, 
2017. - С. 58-64. 2. Лалу, Ф. Открывая организации будущего. - М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2016. - 432 с. 3. Хокинс, Дж. Креативная экономика. Как превратить 
идеи в деньги. - М.: Классика-XXI, 2011. - 256 с. 
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СУТНІСТЬ МОЖЛИВИХ ЕФЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВІД 
РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ 

 

Канд. екон. наук, доц. Прилепа Н.В. 
Хмельницький національний університет  

 

Реалізація результатів інноваційної діяльності може забезпечувати появу 
різних за своєю сутністю ефектів. У сучасній економічній літературі подається 
всеохоплюючий перелік видів ефектів від інноваційної діяльності [1, с.283-286], 
приділяється доволі значна увага  їх мультиплікативності [2, с. 443-444], їх впливу 
на результати діяльності підприємства. Зокрема, у довіднику під ред. П.Завліна [3, 
с. 447] розглядається три види ефектів: економічний, науково-технічний, 
соціальний. В інших, пізніших роботах цей перелік розширюється з додаванням 
ресурсного та екологічного ефектів. В ще пізніших роботах виокремлюється 
також фінансовий ефект, етнічно-культурний, маркетинговий, регіональний, 
усебічно досліджуються складові економічного, соціального ефекту. 

Критично аналізуючи наведені у наукових джерелах трактування 
сукупності та змісту можливих ефектів, відкидаючи ті, що можуть за своєю суттю 
бути віднесені до більш загальних (наприклад, етнічно-культурний ефект [2] є 
складовою соціального ефекту; регіональний у трактуванні того ж автора та 
деяких інших [1,2] може бути поглинений соціальним та ресурсним; крім того, він 
відображає не зміст, а масштаби і місце прояву ефекту і може бути локальним та 
галузевим чи навіть загальнодержавним [1, с.284], а також доповнюючи їх 
власними міркуваннями, у табл.1 охарактеризовано загальну сутність можливих 
ефектів для підприємства від реалізації інновацій [4] .  

Таблиця 1 

Сутність можливих ефектів на підприємстві від реалізації інновацій  
Ефект Зміст ефекту 

Економічний Враховує у вартісному вигляді усі види результатів та витрат, 
пов’язаних із здійсненням інноваційної діяльності на 
підприємстві 

в т.ч. 
податковий 

- економія готівкових коштів підприємства за рахунок 
сукупності податкових пільг, що надаються державою (згідно 
чинного законодавства) тим підприємствам, які займаються 
реалізацією інноваційних програм та проектів 

Науково-
технічний 

Відображає приріст науково-технічної інформації на підприємстві 
(організаційного знання), завдяки чому підвищується 
результативність інноваційної діяльності стосовно створення 
нових споживчих цінностей   

Ресурсний Відображає вплив інновації на обсяг виробництва і споживання 
певного виду ресурсу 

Соціальний Полягає у поліпшенні якості життєдіяльності працівників, що 
беруть участь у створенні та використанні новації 

Екологічний Враховує позитивний вплив інновації на довкілля, що зменшує 
витрати підприємства на відшкодування завданих довкіллю 
збитків 

Джерело: складено за: [1-4] 
 
Зокрема, нами уточнено трактування науково-технічного ефекту. У 

науковій літературі його здебільшого пояснюють як такий, що відображає зміну 
техніко-експлуатаційних і споживчих характеристик інновації (наприклад, у 
[1,2]), або ж такий, що проявляється у підвищенні науково-технічного рівня, 
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поліпшенні параметрів техніки і технологій, що випливає з відкриття нових 
законів та закономірностей у природі, а отже, і нових технологічних засобів 
виробництва речовин, матеріалів та видів продукції. Згідно сучасного уявлення 
про середовище життєдіяльності людей як інформаційний простір, пропонуємо 
визначати даний ефект як результат накопичення та приросту науково-технічної 
інформації на підприємстві, що розширює межі організаційного знання та 
збільшує кваліфікаційні і творчі можливості працівників підприємства стосовно 
створення нових споживчих цінностей. Нова інформація щодо трендів науково-
технічного прогресу обов’язково має враховуватися при плануванні інноваційної 
діяльності на підприємствах. 

Більш лаконічно подано також сутність соціального ефекту, який, на наш 
погляд, полягає у поліпшенні якості життєдіяльності працівників підприємства, 
що беруть участь у створенні та використанні новації [4]. Така якість охоплює і 
питання збереження здоров’я працівників внаслідок поліпшення умов праці, і 
зростання їх доходів, і підвищення рівня інтелектуальності праці (що 
проявляється у зміні структури персоналу), і зростання рівня культури 
виробництва тощо. Це опосередковано впливає і на рівень витрат підприємства, 
однак у більшості випадків соціальний ефект визначається за допомогою 
експертної оцінки.  

Зазначені ефекти стосуються не лише власників бізнесу і працівників 
підприємства. Вони проявляються і на рівні регіону чи країни завдяки 
мультиплікативності. При цьому величина економічного ефекту безпосередньо 
залежить від ринкового потенціалу інновації.  

Література: 1. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної 
діяльності : навч. посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Академія, 2005. – 400 
с. 2. Інноваційний розвиток промисловості України / О. І. Волков, М. П. 
Денисенко, А. П. Гречан та ін.; під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. – К.: 
КНТУТД, 2006. – 648 с. 3. Завлин П. Н. Инновационный менеджмент : справ. пос. 
/ Завлин П. Н., Казанцев А. К., Миндели Л. Э. – [2-е изд., переработ. и доп.]. – М. : 
ЦИСН, 1998. – 568 с. 4. Йохна М.А. Сутність та складові ефективності 
інноваційної діяльності / М.А. Йохна, Н.В. Прилепа // Вісник КНУТД. 
Тематичний випуск, 2011. – № (61). – С. 211-216. 
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У сучасному комунікативному просторі для обміну миттєвими 

повідомленнями між людьми значну роль відіграють мікроблоги. З їх допомогою 
люди спілкуються між собою по всьому світу, створюють групи за інтересами, 
діляться інформацією. Найпопулярнішими службами мікроблогів є соціальні 
мережі. Термін «соціальна мережа» з'явився в 1954 році, ввів його соціолог 
Джеймс Барнс. 

Ця тема є досить актуальною, адже зараз більшість людей мають 
можливість регулярного виходу в мережу Інтернет, не тільки за допомогою 
комп'ютера або ноутбука, але і за допомогою мобільних пристроїв: смартфонів і 
планшетів. Їх використання дозволяє перебувати в мережі постійно і отримувати 
інформацію на ходу. Завдяки цьому люди активно користуються соціальними 
мережами для спілкування між собою. Це створює сприятливий ґрунт для 
використання їх потенціалу в якості майданчики для реклами і просування різних 
товарів і послуг. Даний процес називається Social media marketing (SMM). SMM-
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маркетинг - це просування товарів і послуг в соціальних мережах, які 
сприймаються маркетингом, як соціальні медіа; це ефективний інструмент, за 
допомогою якого відвідувачі залучаються на сайт з соціальних мереж, спільнот, 
блогів, щоденників і форумів, і активно використовується не тільки фірмами для 
просування своїх товарів і послуг, але і різними ЗМІ. 

Соціальні мережі дають достатню кількість переваг для бізнесу. По-перше, 
це можливість використання глибокого таргетингу при просуванні товарів або 
послуг, що дозволяє виділити цільову аудиторію, персоналізувати користувачів, 
вивчити реальних клієнтів, їх особисті та професійні переваги і сфокусувати 
рекламну кампанію на конкретному сегменті. По-друге, це не рекламний формат 
повідомлень, інформація передається від одного користувача іншому, порівнянна 
з особистої рекомендацією своїм друзям, а значить, вселяє більше довіри, ніж 
звичайна реклама.  

Ще одним плюсом є поширення інформації за принципом «сарафанного 
радіо». Головне завдання при роботі з групами в соціальних мережах - створити 
такий контент, який буде поширюватися людьми самостійно, без зусиль з боку 
ініціаторів повідомлень, так звана вірусна реклама. Іншою важливою перевагою 
соціальних мереж є інтерактив, можливість оперативно реагувати на питання і 
відгуки відвідувачів, підтримувати необхідний діалог. Для підтримки інтересу 
аудиторії до фірми, необхідно постійне оновлення та наповнення групи або 
сторінки в соціальній мережі актуальною і цікавою користувачам інформацією, 
вести постійний діалог, наприклад, обговорення між ними. Добре діє проведення 
різних акцій і конкурсів серед передплатників і учасників спільноти фірми в 
соціальній мережі. Прикладом може слугувати навіть розіграш будь-якого товару 
в мережі Інстаграм за репост чи найбільш вдалий коментар. Цим досягаються дві 
мети: підтримується стабільний інтерес до групи серед її передплатників, і 
залучаються нові, і навіть ті, хто не вступає в наслідок в групу, все одно отримує 
первинну інформацію про компанію.  

Та насамперед, основною перевагою соціальних мереж, як інструменту 
просування, є безкоштовний, або недорогий доступ до мільйонів людей. В даний 
час, переважна кількість фірм, що зайняли свою нішу на ринку і прагнуть 
утримати конкурентні позиції, створюють свої акаунти в різних соціальних 
мережах і активно використовують їх для просування своїх послуг і товарів. До 
таких організацій можна віднести різні служби замовлення і доставки, таксі, 
магазини різних товарів - від магазинів брендових і ексклюзивних речей до 
«народних» торгових мереж, присутні оператори зв'язку, різні сервісні служби та 
багато інших. Більшість з них мають впізнаваний дизайн груп, наповнених 
відповідним контентом, таким як асортимент, прайс-лист, акції і т.д.  

Поряд з групами і сторінками в соціальних мережах, фірмами створюються 
оригінальні додатки для смартфонів і планшетів, так як люди найбільш часто 
користуються соціальними мережами за допомогою саме цих пристроїв, вони 
завжди під рукою, а безлімітний мобільний інтернет став швидким і доступним. 
м. На даний час це явище набуло широкого поширення, прикладів безліч - це 
інтернет-магазини, ЗМІ, сервіси відстеження поштових відправлень, банки і т.д. 
Додатки є ефективним, але досить дорогим видом бізнес-комунікації в соціальних 
мережах, тому даний спосіб рідко застосовується фірмами, які знаходяться на 
початковому етапі свого розвитку. 

Поступово боротьба за потенційного споживача переміщається в Інтернет. 
Найбільш популярними, а, отже, і найбільш привабливими для використання в 
якості «майданчиків» для бізнес-комунікацій в соціальних мережах є такі 
платформи як: Facebook, Twitter, Instagram. Кожна з яких пропонує свій 
функціонал і переваги для ведення бізнесу. Як правило, відомі компанії мають 
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свої сторінки і групи в кожній з них, що дозволяє охопити максимальну 
аудиторію. Але це не дає гарантію щодо просування вашого бізнесу, аджн 
ефективність впливу на певну цільову аудиторію в соціальних мережах залежить 
від правильно обраного способу просування реклами, охоплення аудиторії в 
соціальній мережі, кількості передплатників, відвідувачів сторінки або групи, 
тощо. 

Отже, можна зробити висновок, що ведення бізнесу набирає все більшої 
актуальності в соціальних медіа, включаючи розміщення реклами, проведення 
маркетингової діяльності, рух інформаційних потоків. Очевидна необхідність 
розширення і збільшення використання соціальних мереж в діловому житті нашої 
країни.  

Література: 1. Все про соц. мережі - I. Вплив соціальних мереж на 
людину, проблеми соціальних мереж [Електронний ресурс]. URL: 
https://www.seonews.ru/columns/vse-o-sotsialnyih-setyah-i-vliyanie-nacheloveka-
problema-sotsialnyih-setey/. 2. Записи маркетолога. Чернозубенко П. Е. 
[Електронний ресурс]. URL: 
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/social_media_market
ing/. 3. Основні види реклами, які використовуються в соціальних мережах. 
[Електронний ресурс]. URL: http://www.smart-media.ru/social-media-
marketing/prodvizhenie-v-soczsetyax.  
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Сутність і зміст поняття «креативність» як соціально-психологічне явище 

вивчена більше у сфері відбору та підбору кадрів для дослідження космосу, для 
виконання особливо важливих завдань, розвитку талантів в сфері мистецтва, культури, 
архітектури і дизайну тощо. 

В сучасних умовах більшість професій вимагають від фахівця інноваційного 
мислення, особливо в менеджменті процесі прийняття управлінських рішень.  У зв'язку 
з цим актуальним постає завдання розвитку креативності у майбутніх молодих 
фахівців і формування в нихтворчого мислення.  В даний час виконані фундаментальні 
дослідження з психології та педагогіки творчості, які полягають як у трактуванні 
самого поняття «креативність», так і у визначенні її місця в структурі особистості.  
Особливо важливим стає виявлення креативних фахівців у сфері ІТ-технологій.  В 
цілому, основне завдання наукових досліджень спрямована на виявлення креативних 
фахівців для досягнення поставленой мети в обраній сфері бізнесу.  З точки зору 
глобальної економіки це означало б прискорення інноваційних процесів для розвитку 
суспільства в умовах економічної та екологічної кризи, різкого скорочення 
невідновних вуглеводневих ресурсів. Отже, виховання креативного фахівця 
загальнодержавне завдання, а не тільки індивідуума, загальноосвітніх, середньо 
спеціальних і вищих навчальних закладів. 

У процесі конкурсного відбору абітурієнта до вищих навчальних закладів немає 
методів виявлення креативної здатності майбутнього фахівця за винятком 
консерваторій і театральних ВНЗ.  Методологія - як сукупність методів і прийомів для 
виявлення креативної молоді для тієї чи іншої спеціальності на початку - 
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв також не відпрацьовано.  Більшість абітурієнтів 
майбутню спеціальність вибирають за порадою батьків, друзів або з реклами ВНЗ.  Для 
навчальних закладів критерієм оцінки креативності майбутнього фахівця залишається 

https://www.seonews.ru/columns/vse-o-sotsialnyih-setyah-i-vliyanie-nacheloveka-problema-sotsialnyih-setey/
https://www.seonews.ru/columns/vse-o-sotsialnyih-setyah-i-vliyanie-nacheloveka-problema-sotsialnyih-setey/
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/social_media_marketing/
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/social_media_marketing/
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оцінка зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що часто буває помилковим.  
Багаторічний досвід роботи у ВНЗ соціально-гуманітарного напряму свідчить, якщо 
абітурієнт знає слабо математику обов'язково йде в юристи, психолога, соціолога, а 
якщо знає - інформатику, фінанси та ін.  Посередні випускники загальноосвітніх 
навчальних закладів шукають заклади, де дешевше.  На щастя сучасної молоді немає 
обмежень в отриманні освіти за різними спеціальностями.  Чимало прикладів, коли 
медик стає прекрасним музикантом, або співаком, педагог ІТ-ком та ін. 

На даний момент серед дослідників немає єдиної думки про сутність і  
креативність, що істотно ускладнює процес розробки тактики і стратегії педагогічної 
діяльності, що має на меті розвиток вищевказаної «корисної» здатності для економіки 
країни.  Проблемою розвитку «креативності» більше займається наукові відділій 
академії педагогічних наук, а практична реалізація креативності майбутніх фахівців 
залишається уділом окремих особистості, сім'ї, або колективу [1;  2]. 

Дослідження креативності населення в загальнодержавному масштабі в Данії 
свідчить, що від 100% працездатного населення лише 5% людей володіють 
управлінськими здібностями, тобто  вести підлеглих до поставленої мети, 79% - є 
виконавцями типу переставити вантаж з точки «А» до «Б», а подальший процес їх не 
цікавлять. І, не мало асоціальних особистостей.  Тому, орієнтація економіки на 
робочих іммігрантів не вихід з положення[3].   

Висновки: Виходячи зі вище нагаданого можна зробити висновок про те, що 
креативна освіта не вигадана ідея, а визначена часом національна політика і, 
насамперед у сфері освіти і виховання. 

Слід зазначити, що для ювенальної поліції, психологів дитячих і дошкільних 
закладів послаблення роботи або помилка в виховному процесі молоді призводити до 
сумних наслідків: до зростання потенційно асоціальних елементів, суїциду, наркоманії, 
алкоголізму та інших антисуспільних явищ. 

Таким чином, креативність в науці розглядається як психічний процес (як 
синонім творчого дивергентного мислення), як особистісна характеристика і як 
здатність. Питання в тому, як цей психологічний фактор в сучасних умовах 
використати на благо соціально = економічного прогресу. 

Література: 1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей: 
монография. – Самара: Учебная литература, 2009. – 416 с. 2. Torrance E. P. Torrance 
Tests of Creative Thinking. – Scholastic Testing Service, Inc., 1974. – 98 p. 3. Дания – 
OHCHR // [Електроний ресурс]: - Режим доступу // 
https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0 – 
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Основним орієнтиром у розвитку підприємств є забезпечення власних 
конкурентних переваг та підвищення рівня конкурентоспроможності. За теорією 
конкурентних переваг М. Портера основою розуміння сутності поняття 
конкурентоспроможності підприємства є оцінка позиції підприємства у межах 
груп, які належать до однієї галузі [1]. 

Тому, доцільно аналізувати рівень конкурентоспроможності підприємств за 
їх вибіркою в межах ринку.  

Для оцінки конкурентоспроможності пропонується використання 
матричного методу. Матричні методи аналізу засновані на лінійній і векторно-
матричній алгебрі і застосовуються для вивчення складних і багатовимірних 
структур. Сфери застосування матричного методу як методу економічного аналізу 

3.%20Дания%20–%20OHCHR%20/%20%5bЕлектроний%20ресурс%5d:%20-%20Режим%20доступу%20/%20https:/www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20–
3.%20Дания%20–%20OHCHR%20/%20%5bЕлектроний%20ресурс%5d:%20-%20Режим%20доступу%20/%20https:/www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20–
3.%20Дания%20–%20OHCHR%20/%20%5bЕлектроний%20ресурс%5d:%20-%20Режим%20доступу%20/%20https:/www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20–
3.%20Дания%20–%20OHCHR%20/%20%5bЕлектроний%20ресурс%5d:%20-%20Режим%20доступу%20/%20https:/www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20–
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різноманітні, але найбільш широке поширення метод отримав для порівняльної 
оцінки діяльності різних систем (підприємств, структурних підрозділів тощо) [2]. 

Алгоритм застосування матричного методу для оцінки 
конкурентоспроможності підприємства зображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності матричним методом  

Джерело: адаптовано автором на основі [2] 

 
Етап 1. Визначення оціночних показників і формування матриці вихідних 

даних, тобто таблиці, де за рядками відображаються номери систем (i=1, 2, ..., n), а 
за стовпцями  номери показників (j=1, 2, ..., m). Тобто створюється матриця.  

Етап 2. У кожній графі визначається максимальний елемент у межах 
кластеру та поза ними, який приймається за одиницю. Потім вхідні показники 
матриці стандартизуються відносно відповідного показника еталонного 
підприємства по формулі: 

      ф
      ,       (1) 

 
де     – стандартизований i-показник j-го підприємства;    ,      

 – фактичний та еталонний i-показник. 
Етап 3. Розраховуємо інтегральний показник для кожного підприємства у 

межах кластеру та за загальною вибіркою за формулою: 
                     .    (2) 

 
Етап 4. Отримані рейтингові оцінки Rj розміщаються в порядку зменшення 

чи збільшення, що залежить від економічного змісту показників, що складають 
рейтинг. 

В даному випадку найвищий рейтинг має підприємство, у якого сумарний 
результат по всіх показниках вищий, ніж у інших, так як визначені показники є 
односпрямованими та з позитивною тенденцією їх збільшення. 

На основі отриманих розрахунків проводимо ранжування підприємств.  
Адаптивне використання діючої ефективної моделі стратегічного 

управління або її складових лідерів галузі чи ринку, для підвищення власного 

Етап 1 

• Визначення оціночних показників та 
формування матриці з вихідних даних  

Етап 2 

• Розраховуємо матрицю стандартизованих 
показників aij=ki

ф/ki
max  

Етап 3 

• Розрахунок рейтингової оцінки Ri=√a2
1j+a2

2j+. . 
.+a2

nj   

Етап 4 

• Формування загального рейтингу та в межах 
кластерів, виявлення лідерів 
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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 реалізації в 
конкретному бізнесі [3]. 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 [4]. 

Література: 1. Porter M.E. Competitive Advantage of Nations. New York : Free 
Press, 1990. 426 p. 2. Колмакова О. М., Андріянова О. А. Підвищення 
конкурентоспроможності будівельних підприємств в умовах геополітичних 
трансформацій. Technology audit and production reserves. 2019. Том 6, № 4 (50). С. 
4 – 9. 3. Дубодєлова А. В., Юринець О. В. Особливості та технологія 
внутрішнього бенчмаркінгу на підприємстві. Маркетинг і менеджмент інновацій. 
2013. №2. С. 64–73. 4. Морщенок Т. С. Бенчмаркінг як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності підприємницьких структур. Економіка і суспільство. 
2017. № 9. С. 533–540. 

 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ 

Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В.,  
ст. гр. ПТ-41 Матвієнко О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
З аналізу Глобальних цілей ООН та Цілей розвитку тисячоліття очевидно, 

що пріоритетним напрямком розвитку суспільства є формування якісного 
кадрового потенціалу (цілі, що стосуються цього напрямку безпосередньо: 
3,4,5,8,9), що повинно стати орієнтиром для стратегічного планування суб’єктів 
всіх рівнів соціально-економічної системи. 

 
Таблиця 1 – Аналіз динаміки та рівень досягнутості індикаторів ЦСР 

(побудовано на основі [1, 2]) 
Найменування  2015р. 2018р. 2019р. Індикатор 

2020р. 
8.3.1 «Рівень зайнятості населення віком 20–
64 роки, %» 

64,4 65,6 66,9 66 

8.4.1 «Частка молоді, яка не працює, не 
навчається і не набуває професійних навичок, 
у загальній чисельності осіб віком  15–24 
роки, %» 

17,2 14,5 - 17 

8.6.1. «Кількість зайнятих працівників у 
суб’єктів середнього та малого 
підприємництва, млн осіб» 

6,5 6,6 - 8,3 

В Національній доповіді Цілі сталого розвитку: Україна [1] у розрізі цілі 8 
«Гідна праця та економічне зростання» визначено завдання стосовно розвитку 
кількісного базису кадрового потенціалу:  

8.3 – підвищити рівень зайнятості населення (індикатор 8.3.1 «Рівень 
зайнятості населення віком 20–64 роки, %» - 66% в 2020р.);  
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8.4 –  скоротити частку молоді, яка не працює, не навчається і не набуває 
професійних навичок (індикатор 8.4.1 «Частка молоді, яка не працює, не 
навчається і не набуває професійних навичок, у загальній чисельності осіб віком  
15–24 роки, %» - 17% в 2020р.);  

8.6 – створити інституційні та фінансові можливості для самореалізації 
потенціалу економічно активної частини населення та розвитку креативної 
економіки (індикатор 8.6.1. «Кількість зайнятих працівників у суб’єктів 
середнього та малого підприємництва, млн осіб» - 8,3 в 2020р). 

Базуючись на вищевикладеному проаналізуємо динаміку та рівень 
досягнутості за індикаторами ЦСР (табл 1) 

Як бачимо, динаміка за індикатором 8.3.1 має позитивне значення до 
зростання. За 8.4.1 спостерігаємо навіть нижче значення, аніж було заплановано. 
Значення індикатора 8.6.1 має прямий зв’язок з розвитком малого та середнього 
бізнесу. За 2015-2018рр спостерігаємо незначне зростання зайнятих на малих та 
середніх підприємствах. Розвиток малого та середнього підприємництва є 
пріоритетом державної та регіональних політик, а також широко підтримується 
різноманітними міжнародними донорами, наприклад USAID, урядом Канади 
щодо експортно-імпортних операцій, тощо. Такий взаємозв’язок відображено і в 
самій назві цілі 8 «Гідна праця та економічне зростання», яка свідчить, що гідну 
працю неможливо забезпечити без економічного зростання. 

Вказані формулювання назв індикаторів окреслюють напрямки кількісної 
орієнтації вітчизняного ринку праці, але не обмежують їх. Слід відмітити, що в 
«Основних напрямах реалізації державної політики у сфері зайнятості населення 
та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року» [3] 
визначено основні напрями реалізація державної політики у сфері зайнятості 
населення до 2022 року на основі статистичного аналізу: 

 розвиток національної економіки як основи для забезпечення продуктивної 
зайнятості та створення нових робочих місць; 

 стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості; 
 забезпечення створення гідних умов праці та детінізація відносин у сфері 

зайнятості населення; 
 розвиток системи професійної (професійно-технічної) освіти та 

забезпечення створення умов для професійного навчання впродовж життя; 
 забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці. Сприяння зайнятості 

молоді; 
 реформування державної служби зайнятості та забезпечення інноваційного 

розвитку послуг на ринку праці; 
 забезпечення реалізації ефективної державної політики у сфері трудової 

міграції. 
Вказані напрями базуються на проблемних моментах, які відмічені на ринку 

праці, а саме: економічна активність/неактивність населення, рівні зайнятості та 
безробіття в гендерному, територіальному та віковому розрізах. Згадане вимагає 
звернення до Методологічних положень щодо класифікації та аналізу економічної 
активності населення [4], які розкривають сутність та склад категорій економічно 
активне/неактивне населення, зайняті та безробітні. Окрім того, проблемним 
моментом є високі рівні трудової міграції, які провокують кадровий голод у 
вітчизняній економіці. 

Література: 1. Національна доповідь 
http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf. 2. Моніторинговий 
звіт «Цілі сталого розвитку Україна: гідна праця та економічне  зростання» URL: 
http://surl.li/dsiw. 3. Про затвердження Основних напрямів реалізації державної 

http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
http://surl.li/dsiw
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політики у сфері зайнятості населення на період до 2022 року URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1396-2019-%D1%80. 4. Методологічні 
положення щодо класифікації та аналізу економічної активності населення URL: 
https://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2011/12/metod.htm 

 

ПРАВОВА РОЛЬ У СУСПІЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЛЮДСЬКОГО 
ФАКТОРУ 

 

Канд. екон. наук, доц. Ткачов М.М.  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

Останнім часом більшість країн усвідомлюють значення освіти і 
нематеріального капіталу для економічного зростання суспільства. Проте, в 
економічній теорії з метою оцінки ролі людського фактору у досягненні успіху 
певним суб’єктом господарювання застосовуються різні категорії та їх 
тлумачення: трудові ресурси, робоча сила, кадри, персонал, трудовий потенціал. 
Як свідчать результати проведених нами досліджень, головним чинником 
людського фактору в суспільному виробництві любої країни виступають трудові 
ресурси. На нашу думку, трудові ресурси як економічна категорія ‒ відображає 
частину населення країни або її адміністративно-територіальної одиниці, що 
має здатність до суспільно-корисної праці в народному господарстві; це є 
потенціал живої сили, яку має в своєму розпорядженні суспільство на певний 
момент часу. Відтворення і використання трудових ресурсів здійснюється під 
впливом об'єктивних законів суспільного розвитку, притаманних тому чи іншому 
способу виробництва і насамперед - економічному закону народонаселення. Слід 
стверджувати,  що цей закон виражає динаміку працездатного населення і 
характер його використання в процесі виробництва.  

Нами доведено, що трудові ресурси як планово-розрахункова категорія  
визначають особи обох статей у працездатному віці, які потенційно могли б брати 
участь у виробництві товарів та послуг. В умовах планової економіки трудові 
ресурси були одним з основних показників статистики зайнятості, ці показники 
домінували практично у всіх офіційних звітах країни і мали для аналізу і 
дослідження безперечне правове забезпечення. На наш погляд, ці показники 
являються також надзвичайно важливими і в умовах ринкової економіки, оскільки 
інтегрують такі категорії, як економічно активне населення, у тому числі зайняті 
та безробітні особи, та економічно неактивне населення в працездатному віці. 

Правові засади чисельності трудових ресурсів визначається, виходячи з 
чисельності працездатного населення всієї країни — сукупності осіб, переважно в 
працездатному віці, здатних за своїми психофізичними даними до участі у 
трудовому процесі. Складові трудових ресурсів:  населення у працездатному віці 
(чоловіки та жінки у відповідному щодо наявного законодавства віці для 
отримання пенсійного забезпечення, за винятком непрацюючих інвалідів І і II 
груп і непрацюючих осіб працездатного віку, які одержують пенсію за віком на 
пільгових умовах); населення, вік якого більший і менший відповідно за нижню 
та верхню межу працездатного віку, зайняте в народному господарстві нашої 
країни. Таким чином слід стверджувати, що економічно активне населення - це є 
частка населення, яка працює або пропонує свою працю для виробництва товарів і 
надання різноманітних послуг. Кількісно ця група населення складається із 
зайнятих і її одержати. У 2018 році середньомісячна чисельність економічно 
активного населення становила 22,8 млн осіб, що на 1,6 % менше, ніж у 
попередньому році. Розподіл чисельності зайнятого населення за місцем роботи, 
статусом зайнятості, статтю, віком та рівнем освіти дає уяву про структуру 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1396-2019-%D1%80
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попиту на робочу силу і перерозподіл зайнятих між секторами економіки. 
Нами досліджено сутність економічно неактивного населення нашої 

країни. В якості визначення пропонуємо  цю категорію визначати як частку 
населення, яка не входить до складу ресурсів праці. На нашу думку, до цієї 
категорії слід віднести: а) учні, студенти, курсанти, які навчаються в різного роду 
денних навчальних  закладах; б) особи, які одержують пенсію за віком або на 
пільгових умовах; в) особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом 
за дітьми, хворими родичами; г) особи, які не можуть знайти роботу, припинили її 
пошук, вичерпавши всі можливості, проте вони можуть і готові працювати; д) 
інші особи, яким немає необхідності працювати, бо вони мають правові джерела 
доходу для забезпечення своєї життєдіяльності. 
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Цілісне мислення передбачає бачення предмету дослідження  загалом у 

всіх аспектах і в контексті зовнішнього середовища. Англомовний вираз holistic 
thinking досить поширений і є одним із топ-визначень для  
бізнес-організацій. Він означає «мислення, що бере до уваги всі аспекти  
бізнесу — його місію, цінності, роль у його середовищі, процеси та структуру; 
мислення як основа для формування стратегії» [1]. 

На прикладах Індустрії 4.0 розглянемо, наскільки цілісним є економічне 
мислення в  межах української владної парадигми.. Зупинимося  на п’яти 
найкритичніших аспектах. 

1. Розуміння вищого пріоритету реальних секторів економіки, передусім 
переробної промисловості, та їх зв’язків із базовою інфраструктурою. Теоретично, 
особливо в умовах значного падіння доходів державного бюджету,  розуміння 
того, в яких секторах створюється головна частина ВВП країни, де найбільші 
податкові надходження), найбільша кількість робочих місць, генерується 
найбільша кількість інновацій, особливо з погляду перспективи, мало бути 
провідним напрямом державні політики та стратегії. Особливо в контексті того, 
що в розвинених країнах світу саме високотехнологічні сектори промисловості 
тримають лідерство за переліченими вище показниками. А базова інфраструктура, 
в тому числі цифрова, мала би обслуговувати ці сектори. Проте бюджетна, 
кредитно-грошова політика України свідчать про дезінтегроване, спорадичне 
мислення, відсутність фокусування уряду на справді критичних речах. Наприклад, 
бюджет Міністерства цифрової трансформації на 2021 рік в 1,7 млрд. грн. буде 
витрачено не на цифровізацію реальних секторів економіки, а швидше, на 
інституціоналізацію владної структури — у фокусі додатки «Дія», швидкісний 
інтернет у селах, цифровізація адміністративних послуг, тощо. В той же час 
загальний бюджет Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості 
становить  2 млрд. грн.[1]. 

2. Розуміння парадигм 4-ї промислової революції, зокрема, «цифрового 
виробництва». Світ уже вступив в епоху 4-ї промислової революції. Ситуація в 
Україні – протилежна. Про це свідчать не лише урядові плани чи українські 
рейтинги міжнародних організацій, а й пропозиції бізнес-асоціацій до 
Національної економічної стратегії (НЕС) 2030. Акценти, які можна бачити в 
більшості дискурсів бізнес-спільнот, стосуються базових умов розвитку загалом 
— верховенство права, мінімізація державного регулювання,  дешеві кредити, 
індустріальні парки та експортно-кредитне агентство. Таким чином, сам бізнес  
спрощує завдання державним органам. Адже в світі ситуація радикально інша. 
Вказані вище умови більшість країн, у тому числі наші сусіди, успішно 
реалізували ще  наприкінці ХХ ст. 

В адженді розвинених країн сьогодні переважають зовсім інші інструменти 
розвитку, які безпосередньо випливають із парадигм мислення 4-ї промислової 
революції. Головна серед них —  не варто розрізняти «промисловість як 
виробничі технології» (які йдуть «спочатку») та окремо «цифрові новації» як 
набір IT-технологій (які йдуть «потім»). Мова вже давно йде про «цифрове 
виробництво», де технології нового покоління (4.0) пронизують кожен 
виробничий чи бізнес-процес, кожен продукт, кожну трансакцію. Щоб 
прискорити цей перехід до цифрового виробництва, в країні мають 
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впроваджуватися ціла низка інших інструментів — від стимулювання замовників 
до переходу на ці технології та до реально працюючих лабораторій R&D, 
технопарків, акселераторів, центрів прикладної експертизи 4.0, перепідготовки 
кадрів тощо. Розуміння цього відсутнє у бюджетній стратегії України. 

3. Розуміння становища України в світі 4.0. Не кращою виглядає ситуація в 
урядових деклараціях щодо передових технологій Індустрії 4.0. На практиці 
маємо повну відсутність цілісної стратегії і, відповідно, зростаючи перекоси та 
дисбаланси. Наприклад, держава переважно фокусується  (і вкладає інвестиції) на 
2–3 сегментах цифрових технологій, хоча їх є близько 20 (Industry 4.0, Energy 4.0, 
Logistic 4.0, MedTech, MilTech, AgTech, FinTech тощо)? Інтернет у селах  не є 
рушієм економічного розвитку держави, а доступ до додатку «Дія»  не має бути 
топ-пріоритетом країни, в якій хронічно не вистачає робочих місць.. Розуміння 
реального становища України в сфері цифрових технологій мало б починатися з 
його детального аудиту за кожним із ключових цифрових секторів, а також 
аналізу стану справ у ключових технологіях (А.І., ІоТ, кібербезпека, VR/AR, 
блокчейн тощо). В окремих сегментах ця робота вже виконана бізнесом, й аналіз 
показує, що наше відставання від розвинених країн тільки збільшується [2]. 

4. Розуміння важливості інноваційних екосистем. Уряд повинен 
демонструвати також значно краще розуміння ролі та значення інноваційних 
екосистем як головного чинника розвитку високотехнологічних секторів. 
Українці пишаються своєю ІТ-індустрією, але її вплив на створення нових 
продуктів і сервісів оцінюється Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) на 92-му 
місці серед 100 країн світу [1]. Причина та сама, що і в низької ефективності 
десятків науково-дослідних інститутів, — інноваційні системи так само не є 
цілісними. Розрив відбувається саме на рівні так званої долини смерті, яку 
більшість інноваційних розробок перейти не в змозі. Адже за цим стоять серйозні 
тестування, які, своєю чергою, базуються на розвинених лабораторіях R&D, 
центрах експертизи та сертифікації. А в промисловості до всього цього 
висуваються в рази більші вимоги, й усе це потребує капітальних інвестицій. 
Наша держава давно самоусунулася від створення таких лабораторій і центрів, 
тоді як ЄС і розвинені країни світу насамперед фокусуються на їх розвитку в своїх 
стратегіях інновацій. 

5. Розуміння власної інституційної слабкості. Оцінка урядом себе, своїх 
реальних можливостей теж потребує корекції та кращого розуміння. Згідно з 
оцінками ВЕФ від 2018 року, позиція України в готовності до 4.0 — це 67-ме 
місце серед 100 країн світу, далеко позаду РФ, Білорусі та Казахстану, не кажучи 
вже про Східну Європу чи розвинені країни ЄС. Організація Об’єднаних Націй з 
промислового розвитку (UNIDO) у своїх матеріалах відносить Україну до групи 
«країн, що запізнилися», також далеко позаду лідерів і послідовників 4.0. Подібні 
рейтинги включають аналіз низки чинників, серед яких вражає 99-те місце (серед 
100 країн) за регуляторною ефективністю українського уряду [1].  

Отже, уряду та бізнесу потрібно ще більше консолідувати зусилля навколо 
НЕС 2030,  посилювати свою роль у створенні державних стратегій і моніторингу 
їх виконання, підвищувати ефективність  співпраці з міжнародними партнерами 

Література: 1. Олександр Юрчак  Індустрія 4.0: від цілісного мислення – 
до цілісних політик. Дзеркало тижня. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/pobachiti-
ne-khobot-a-vsoho-slona.html. 2.Олександр Юрчак  Четверта промислова 
революція, що ніяк не розпочнеться. Дзеркало тижня. URL: 
https://zn.ua/ukr/macrolevel/chetverta-promislova-revoljutsija-shcho-nijak-ne-
rozpochnetsja.html 
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Сучасні трансформації, викликані різнорівневими трендами певних 
факторів, специфічними рисами, спричиняють як зміну систем управління, так і 
характеристики носіїв кадрового потенціалу. 

На багатьох прикладах розвинених країн та й з вітчизняної практики можемо 
вже тепер переконатись у складному переплетінні суперечливих тенденцій у царині 
соціально-трудового, людського розвитку, серед яких виокремимо такі: 

1. Підвищується попит на висококваліфікований, креативний персонал як 
носій потужного людського капіталу, що дедалі більше уживається з незайнятістю 
працівників низької кваліфікації, які до того ж недостатньо мобільні та не здатні 
набути нових компетенцій, що їх вимагає сучасне виробництво. 

2. Набуває гіпертрофованих розмірів диференціація трудових доходів 
працівників, яка нерідко перевищує реальні відмінності в рівнях нагромадженого 
людського капіталу та результатах його використання. 

3. На тлі поліпшення структури робочих місць та в цілому стабільного 
підвищення середніх трудових доходів працівників розширюється гетто маргінальної 
зайнятості з неприйнятною винагородою за надані послуги, яка не забезпечує гідних 
умов життя. Бідність серед економічно активного населення зберігається у значних 
масштабах і є одним з факторів, що знижує соціальну згуртованість суспільства. 

4. Відбуваються багатовекторні та широкомасштабні зміни на ринку праці, які, 
однак, далеко не завжди відповідають інтересам найманих працівників. Так, набуває 
небачених раніше масштабів застосування нестандартних форм зайнятості та режимів 
робочого часу й атипових трудових договорів.  

Поширення зазначених форм зайнятості та трудових договорів чимраз частіше 
стає наслідком не стільки реальних змін у структурі виробництва та організаційно-
економічних особливостях його функціонування, скільки послаблення співвідношення 
сил роботодавців і найманих працівників унаслідок слабкості (неадекватності) 
національного законодавства у сфері праці та зниження ролі соціального діалогу. 
Трудове законодавство має тенденцію до лібералізації, а колективно-договірне 
регулювання не охоплює всього розмаїття форм зайнятості, які є реальністю 
сьогодення. 

5. З'являються ознаки десоціалізації соціально-трудових відносин, виявом яких 
є: зниження частки заробітної плати у ВВП багатьох країн, у т. ч. розвинених; 
ускладнення доступу економічно активного населення до наявних дотепер форм і 
видів соціального захисту; збільшення відрахувань працівників у фонди соціального 
страхування; намагання владних структур розв'язати проблеми, породжені 
погіршенням демоекономічних показників, перекладанням на економічно активне 
населення. 

6. Інтереси підвищення конкурентоспроможності економіки і створення 
передумов для стійкого соціального розвитку потребують дедалі зростаючої уваги до 
проблем соціально відповідальної поведінки бізнесу. Утім частка бізнесових структур, 
які системно підтримують свій імідж, наполегливо працюють над поліпшенням ділової 
репутації та здійснюють свою діяльність на принципах соціальної відповідальності, 
залишається низькою. 

7. Основні сегменти соціальної структури суспільства все більше різняться за 
рівнем добробуту, стилем життя, нормами поведінки. Розкол суспільств, що їх 
посилює економічна глобалізація в її нинішньому форматі, ускладнює формування та 
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функціонування демократичних інститутів держави і громадянською суспільства, 
оскільки підривається основа демократії — соціальна злагода з приводу базових 
цінностей і принципів життєдіяльності. 

8. За умов лібералізації економічних відносин і глобальних змін у поведінці 
економічних інститутів відбувається ерозія «культури солідарності».  

Натомість набирають сили тенденції, в основу яких покладено індивідуалізацію 
в найширшому її розумінні. Зміни, що відбуваються у культурі соціальної поведінки 
людей, намагання останніх розв'язувати наявні соціальні проблеми самотужки, масові 
настрої десолідарності дають підстави стверджувати про формування у світі, що 
глобалізується, «індивідуалізованих суспільств» або принаймні про зростаючі 
масштаби індивідуалізації як сучасного феномену, що працює на зниження соціальної 
згуртованості. 

Література: 1. Смачило В.В. Архітектоніка трансформацій кадрового 
потенціалу підприємств транспорту. Економіка та держава. 2019. №7. С. 40‒45.  
2. Колот А.М., Кравчук О.І. Людина і нова економіка: діалектика розвитку. 
Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2015. № 1. С. 8‒29. 
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Креативність з позиції економіки та управління – це здатність створювати і 

знаходити нові ідеї, відхиляючись від прийнятих схем мислення, успішно 
вирішувати завдання, які постають перед підприємством, нестандартним чином. 
Креативність передбачає бачення проблем під іншим кутом, наслідком чого є 
розробка оригінальних способів їх вирішення.  

Відповідно до філософських поглядів креативність – це здатність творити, 
результати якої ведуть до нового незвичного бачення проблеми або ситуації. 
Творчі здібності здатні виявлятися у мисленні індивідів, в їх трудовій діяльності, 
у створених ними творах мистецтва тощо [1].  

Креативність з позицій психології – це рівень творчої обдарованості, 
здатності до творчості, що становить відносно стійку характеристику особистості 
[2].  

Отже, креативність є важливою рисою лідера, керівника, а креативний 
менеджмент – невід’ємною частиною системи менеджменту сучасного 
підприємства.  

Під креативним менеджментом розуміють одну з функцій управлінської 
діяльності, що передбачає, з одного боку, роботу керівників підприємств в 
напрямі створення комфортних умов роботи, сприятливого морально-
психологічного клімату в колективі, розвиток справедливого матеріального та 
матеріального мотивування, розробку та розвиток відповідної корпоративної 
культури, з іншого боку, активізацію ініціативи та творчої діяльності працівників 
щодо генерування, пошуку, розвитку, поєднання креативних ідей, їх оцінювання 
та вибору з метою реалізації інноваційного розвитку підприємства, що в 
кінцевому випадку приводить до підвищення рівня конкурентоспроможності, 
сприяє формуванню та підтриманню позитивного іміджу підприємства, 
зростанню кінцевих результатів роботи.  

Цілями креативного менеджменту є генерування креативних ідей, їх 
оцінювання і відбір, що дасть змогу приймати ефективні креативні рішення. 
Завданнями креативного менеджменту є:  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674058
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– формування стратегічної політики створення креативної організації;  
– встановлення стратегічних, довго- і короткострокових цілей креативної 

діяльності;  
– створення творчої атмосфери в колективі;  
– розвиток креативного потенціалу працівників організації;  
– формування та розвиток потенціалу менеджера креативного типу;  
– створення ефективних креативних команд;  
– забезпечення здатності будь-якого працівника підприємства висувати 

креативні ідеї;  
– створення можливостей застосування на підприємстві різноманітних 

методик і технік креативності для генерації, оцінювання та відбору креативних 
ідей;  

– стимулювання творчої активності персоналу в організації [3].  
Розрізняють внутрішніх та зовнішніх суб’єктів креативного менеджменту:  
1) внутрішні суб’єкти креативної діяльності:  
– працівники підприємства, які займаються висуненням і розвитком 

інноваційних ідей (керована підсистема);  
– менеджери підприємства, які займаються плануванням і організацією 

креативної діяльності, мотивуванням працівників, які залучені до креативної 
діяльності, їх контролюванням і регулюванням (керуюча підсистема);  

2) зовнішні суб’єкти креативної діяльності:  
– фахівці консалтингових та інжинірингових компаній;  
– споживачі продукції підприємства та ін. [3].  
Креативний менеджмент реалізується на підприємстві, ґрунтуючись на 

таких принципах:  
– ефективне лідерство;  
– новаторство, орієнтація на ринок;  
– стимулювання експериментів;  
– постійне самовдосконалення на основі новітніх знань;  
– готовність до змін і викликів як внутрішнього, так і зовнішнього 

середовища;  
– акцентування на стратегії розвитку, використання нових ресурсів;  
– орієнтація на унікальність і оригінальність продукту (послуги);  
– ефективна мотивація реалізації творчого потенціалу [4].  
На формування і розвиток креативного менеджменту впливають певні 

чинники техніко-економічного, організаційно-управлінського, юридичного та 
соціально-психологічного характеру, що стримують здійснення креативної 
діяльності на підприємстві або сприяють йому. Розглянемо основні з них, 
особливо ті, які сприяють креативній діяльності:  

– техніко-економічні (збереження науково-технічного потенціалу та 
державна підтримка інноваційної діяльності; наявність резерву фінансових та 
матеріально-технічних засобів; наявність необхідної інфраструктури; розвиток 
конкуренції та скорочення життєвого циклу наукоємних товарів; вихід на нові 
ринки збуту продукції); – організаційно-управлінські (гнучкість організаційної 
структури; децентралізація управління; демократичний та ліберальний стиль 
керівництва; ефективні комунікаційні зв’язки; наявність стратегічного мислення; 
формування креативних колективів; створення креативної та інноваційної 
інфраструктури (креативних ситуаційних центрів; технопарків; бізнес-
інкубаторів); організація креативної освіти; створення організації, що 
самонавчаються);  

– юридичні (законодавчі заходи (особливі пільги, закони), що заохочують 
інноваційну діяльність, забезпечують охорону інтелектуальної власності);  
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– соціально-психологічні (розвиток креативного суспільства та креативної 
освіти; співпраця з громадськими організаціями; суспільне визнання; розвиток 
інноваційної культури; сприятливість до змін, нововведень; моральна та 
матеріальна винагорода; можливість персоналу до самореалізації та 
саморозвитку; удосконалення умов творчої праці). 

Література: 1. Пащенко О.П. Креативний менеджмент як фактор 
успішності сучасного бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки. 
2017. Вип. 17. С. 406‒410. 2. Задорожнюк Н.О., Беноєва М.Х. Дослідження 
ключових понять креативного менеджменту. Науковий вісник Мукачівського 
державного університету. 2016. Вип. 1(5). С. 132–135. 3. Божидарнік Т.В., 
Василик Н.М. Креативний менеджмент : конспект лекцій для підготовки докторів 
філософії за третім (освітньонауковим) рівнем зі спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної 
форм навчання. Луцьк : Луцький НТУ, 2016. 188 с. 4. Корпоративна культура : 
навч. посіб. / [Г.М. Захарчин, Н.П.Любомудрова, Р.О.Винничук, Н.В. Смолінська. 
Львів, 2011. 317 с.  
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У сфері управління персоналом через умови пандемії виникають та 
розгалужуються новий ряд питань, пов’язаних з обсягом найму, оплатою праці, 
переходом на дистанційну роботу, розподілом робочих завдань та контролем за 
їхнім виконанням, дотриманням протиепідемічних правил в процесі роботи, 
збереженням лояльності працівників до організації. Саме тому, і це є 
самоочевидним, виникає та поширюється потреба у нових практиках управління 
персоналом [2]. 

Однією з нових персонал-технологій підбору і найму персоналу слід 
вважати співбесіду через Skype. Я. Веселовський переконаний, що Skype-інтерв'ю 
прискорює роботу з підбору персоналу. Інтернет дає багато можливостей, які не 
тільки прискорюють проведення співбесід, а й полегшують пошук персоналу. 
Відео-резюме дозволить роботодавцю за лічені хвилини оцінити професіоналізм 
співрозмовника. Особливо це буде корисно для топ-менеджера, піар-менеджера, 
ріелтера, керівника і інші посад, які вимагають від людини комунікабельності, 
впевненості в собі і відкритості [1]. 

Також до інформаційних персонал-технологій, що наразі користуються 
попитом,  слід віднести роботу рекрутингових агентств, що наразі здатні 
виконувати роботу з пошуку кандидатів на вакантні місця он-лайн. Що у зв’язку з 
карантинними обмеженнями мають не аби яку популярність, адже безробіття 
зросло в декілька разів.  

Робота в умовах пандемії – це кризова ситуація для підприємств. Згідно з 
даними дослідження «Дії HR в ситуації пандемії» [3], на половині українських 
компаній були переведенів режим дистанційної роботи 75 % працівників або  
більше, а з тих  працівників, характер роботи  яких не дозволяє працювати 
дистанційно, лише 38% продовжили роботу у попередньому режимі. Керівництво 
29% компаній скоротило частину персоналу або мають наміри провести 
скорочення найближчим часом, а 35%  розглядають можливість зменшення 
розміру оплати праці. Це матиме довгостроковий ефект на економіку країни в 
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цілому та зокрема на найманих працівників. За оцінкою голови ВОЗ, епідемічна 
загроза та необхідність дотримання протиепідемічних обмежень може 
продовжуватися до двох років [4].  

Неефективне управління працею протягом такого строку завдасть значної 
шкоди підприємствам, а також матиме негативні  економічні, соціальні та 
психологічні наслідки для працівників. Отже, питання змін у практиках 
управління персоналом є гостро актуальним у сучасних умовах. 

Серед економічних наслідків пандемії кризові зміни на ринку праці 
виступають одним з найзначніших ефектів: через часткове або повне зупинення  
роботи  підприємств спостерігаються збільшення безробіття у різних формах, 
уповільнення темпів зростання реальної зарплати та зниження загального 
добробуту працівників, що, в свою чергу, негативно впливає на споживчі настрої 
працівників і на споживчий попит [5].  

Міжнародна організація праці у черговій редакції звіту про вплив пандемії 
на працю в світі [8] відзначає втрати робочих місць, зменшення  робочого часу та 
зниження оплати праці у масштабах, що перевищують оцінку, представлену у 
попередніх редакціях цього звіту. Під впливом нових даних в цій редакції також 
були переглянуті прогнози щодо втрат робочого часу у четвертому кварталі 2020 
року, які оцінені у еквівалент 160 мільйонів робочих місць із зайнятістю 48 
робочих годин на тиждень в світі за найоптимістичнішим сценарієм.  

У звіті про світову ситуацію із заробітною платою в 2020-21 роках 
[3]обговорюються такі проблеми, як зумовлені змінами на ринку праці зниження 
заробітної плати, скорочення та зростання нерівностей у доходах.  

«Негативний вплив на доходи та бідність серед працівників був 
величезний, та в цілому криза непропорційно вплинула на групи у вразливих 
ситуаціях» [3].  

Коливання ринку праці самі по собі у зв’язку з пандемією мають 
безперечні серйозні економічні та соціальні наслідки, що лише посилюється 
менеджеріальними пошуками та проблемами оптимізації економічної діяльності з 
боку суб’єктів ринку. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ЯК ЕЛЕМЕНТ БІЗНЕС-ОСВІТИ 

 

Канд. техн. наук, доц. Філіпковська Л. О. 
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

 
Мета бізнес-освіти – підготовка керівників-лідерів для ефективного 

управління бізнесом, формування професійних стандартів для українських 
менеджерів з маркетингу, фінансів, інформаційних технологій, а також адаптація і 
трансформація зарубіжного досвіду і кращої світової практики для поліпшення 
економічної ситуації в Україні. 

Таким чином, завданням бізнес-освіти є оволодіння принципами ведення 
бізнесу в різних господарських сферах, а саме: 

– спільне функціонування підрозділів бізнесу: маркетинг, менеджмент, 
бухгалтерський облік, виробництво і фінанси; 

– оволодіння прийомами комунікацій, розрахунків та вирішення різних 
проблем; 

– придбання ефективних навичок мислення в процесі аналізу, синтезу та 
оцінки економічної інформації, а також щодо прийняття раціональних рішень. 

Для перетворення економічних процесів і явищ у наочні й зрозумілі 
призначено математична формалізація. Мета економіко-математичного 
моделювання – кількісне оцінювання економічних процесів, що протікають в 
рамках досліджуваної економічної системи. 

Загальні проблеми державного сприяння розвитку бізнесу й формування 
загальних умов для реалізації бізнес-освіти досліджували Л. М. Кареліна, 
Л. І. Евенко, Б. М. Гаврилишин, П. Б. Шеремета, Д. А. Антонюк, В. П. Гетало, 
В. В. Баранов [1–3]. Але практичним питанням забезпечення інформаційних, 
технічних й програмних елементів в системі інфраструктурної підтримки 
підприємництва не приділялась достатня увага. 

Роль економіко-математичного моделювання в економічній науці полягає в 
наступному: 

1. Вдосконалювання системи економічної інформації. 
Економіко-математичні методи дозволяють: 
– упорядкувати систему економічної інформації, получати сховища даних; 
– виробляти вимоги для підготовки нової інформації або її коригування; 
– формувати системи індикаторних показників; 
– розробляти так звані OLAP-технології або технології аналітичної 

обробки даних у реальному часі. Це дозволяє формувати звіти, виконувати 
складні аналітичні розрахунки, будувати прогнози й варіанти планів. 

Прикладами практичного застосуванням розвинення цього напряму є 
інформаційна та аналітична підтримання процесів прийняття рішень для 
управління підприємством, будування моделі інтегрованої корпоративної 
структури та методики оцінювання її економічної ефективності, розроблення 
моделей, методів та інструментів щодо створення й вдосконалення електронних 
підприємств 

2. Інтенсифікація й підвищення точності економічних розрахунків. 
Цей напрям широко відображений у працях вітчизняних та зарубіжних 

вчених та стосується діагностування станів підприємств, ризик-менеджменту, 
теорії оптимального управління, інформаційної та економічної безпеки. 

Прикладами практичного застосуванням інтенсифікації економічних 
розрахунків є будування моделі оцінювання ефективності інвестиційного проекту, 
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оцінювання ризиків, що виникають в процесі функціонування комерційної 
організації; оцінювання стійкості фінансових інститутів і фінансової системи; 
оцінювання банківських ризиків; оптимізація бізнес-процесів комерційної 
організації: формування та оцінювання функціонування інтегрованих виробничих 
структур; діагностування економічної безпеки підприємства. 

3. Поглиблення кількісного аналізу економічних проблем. 
Завдяки моделювання значно посилюються можливості конкретного 

кількісного аналізу: вивчення впливу багатьох факторів на економічні процеси та 
оцінювання наслідків зміни умов розвитку економічних об'єктів. 

Тому на перший план виходять такі види аналізу, як кореляційний, 
факторний, кластерний, а також методи бізнес-аналізу. Відмінною рисою бізнес-
аналізу є можливість якісного та кількісного оцінювання сильних та слабких 
сторін у діяльності суб’єктів господарювання. 

Сферами застосування кількісного аналізу є управління витратами, цінами, 
обсягами продажів, прибутком і рентабельністю; складання кількісних прогнозів 
розвитку економічних систем; оцінювання характеру поведінки витрат 
(регресійний аналіз); оцінювання чутливості прибутку до змінення ринкових 
умов; аналіз рентабельності капіталу (факторний аналіз щодо пошуку цільових 
значень); моделювання потенційних перешкод, які виникають на шляху розвитку 
економічної системи, та розроблення способів їх нейтралізації 

4. Розв’язання принципово нових економічних задач. 
За допомогою математичного моделювання вдається розв’язувати 

економічні задачі, які іншими засобами вирішувати було практично неможливо. З 
цією метою впроваджують автоматизовані та інтелектуальні інформаційні 
технології. Вони дозволяють організувати єдиний економіко-інформаційний 
простір функціонування складної економічної системи, наприклад, органів 
муніципальної влади або роботу автотранспортного підприємства – так званого 
перевізника. Все це направлено підвищити якість прийнятих рішень на всіх рівнях 
управління. Прикладами застосування нових технологій в економіці є 
організаційне моделювання, Модель бізнес-процесу – це формальний опис 
реально існуючій або проектованій діяльності суб’єкта господарювання, 
мультиагентне імітаційне моделювання, яке вивчає динаміку складних 
економічних систем. 

Вивчення математичних дисциплін і методів, які становлять основу 
сучасного апарата моделювання в економіці, дозволить фахівцям у майбутньому 
сформувати необхідні складові мислення – рівень, кругозір і культуру. 

Застосування економіко-математичних методів дозволяє: знизити надмірне 
регулювання економічних процесів; значно підвищити якість і вигоду прийнятих 
рішень, а також й ефективність управління суб’єктом господарювання. 
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інфраструктурного забезпечення підприємництва. Вісник Дніпропетровського 
університету. Сер. : Економіка. 2013. Т. 21. Вип. 7(2). С. 61–68. 2. Гетало 
В. П. Проблеми розвитку освітніх центрів як системи інноваційної підтримки 
малого бізнесу. URL: http://www.iee.org.ua/files /conf/conf_article43.pdf (дата 
звернення 14.04.2021). 3. Баранов В. В. Еволюція бізнес-освіти в світі та 
інтеграція програм МВА в Україні.  Економічний вісник університету. 2016. Вип. 
28(1). С. 7–15. 

 
 
 
 
 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668774:%D0%95%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668774:%D0%95%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92$
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119 
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Для вирішення проблеми забезпечення потреб суспільства в якісній 

продукції необхідне цілеспрямоване управління процесом формування та 
забезпечення якості [1].  

Якість ‒ це динамічне поняття, яке в кінцевому рахунку визначається 
сподіваннями та задоволенням споживачів.  Для досягнення цих принципів 
організації повинні прийняти міждисциплінарний ряд контролю якості. Дев’ять 
основних елементів СУЯ повинні включати цілі якості, керівництво з якості, 
організаційні обов’язки, управління даними та інші практики. Доцільно 
розглянути більш детально. 

Якість продукції безпосередньо залежить від якісного здійснення всіх 
процесів виробництва, тому важливо її розглядати як об'єкт управління в межах 
виробничої діяльності підприємства. Управління якістю — це скоординована 
діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролі організації щодо якості, що, 
звичайно, охоплює розроблення політики і цілей у сфері якості, планування 
якості, контроль якості, забезпечення та поліпшення якості [2]. 

Система управління якістю - це сукупність бізнес-процесів, які 
впроваджуються, щоб допомогти організації поставляти продукцію, яка 
послідовно досягає задоволення споживачів. Ефективна система управління 
якістю перетворює мету та цілі організації на політику та ресурси, які 
допомагають кожному члену організації приймати стандартні операційні 
процедури (СОП). Використання систем управління для забезпечення стабільної 
якості не є новою концепцією, але мета систем якості дещо змінилася за останні 
роки. 

1. Цілі якості. Цілі якості повинні забезпечувати чітке бачення для кожного 
члена організації розуміння мети компанії. Цілі повинні забезпечувати чітку 
метрику для вимірювання прогресу проти стратегічних цілей, включаючи графік 
досягнення та вимірюваний параметр вдосконалення. 

2. Документація. Посібник з якості визначається як перша документація 
СУЯ. У ній зазначається мотивація прийняття рамок СМК та роль якості в 
організації.  

3. Структура організації. СУЯ повинна включати чітку та оновлену модель 
структури організації та відповідальності всіх осіб в організації. Документація про 
структуру та обов’язки повинна включати наочні довідники, такі як блок-схеми та 
чітка документація. 

4. Управління даними.  Системи управління даними повинні підтримувати 
зусилля щодо постійного вдосконалення та коригувальні дії шляхом визначення 
типів даних, які збираються організацією та сторонніми джерелами. Політика 
управління даними повинна стосуватися типів даних, джерел, методів збору, 
відповідальності, зберігання, утилізації та аналізу. 

Типи даних, необхідні для демонстрації ефективної роботи СУЯ, можуть 
істотно відрізнятися в різних організаціях. Однак, як мінімум, він повинен 
включати такі джерела: задоволеності клієнтів, ефективність постачальника, 
моніторинг продуктів та процесів, невідповідність, тенденції, профілактична або 
коригуюча дія. 

5. Процеси. Початкові зусилля з визначення процесів повинні створити 
уявлення на високому рівні про те, як процеси обслуговують організацію та 
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перетинаються з такими ресурсами, як працівники, машини чи технології. Після 
виявлення процесів організації можуть починати визначати стандарти та 
показники успіху: 

6. Задоволеність клієнтів якістю продукції. Деякі стандарти не 
передбачають конкретних методів вимірювання задоволеності споживачів, 
оскільки визначення якості продукції та наявні дані можуть істотно різнитися в 
різних організаціях. Першим кроком до створення систем моніторингу 
задоволеності споживачів має стати визначення відповідних методів вимірювання 
ставлення та скарг споживачів.  

7. Постійне вдосконалення. Постійне вдосконалення та адаптація необхідні 
організаціям для отримання переваг за допомогою СУЯ та підтримки 
задоволеності споживачів. СУЯ диктує, що постійне вдосконалення є 
відповідальністю для всієї організації. Однак ISO 9001 ясно, що керівництво 
повинно відігравати ключову роль у впровадженні культури, керованої якістю.  
“Вищий менеджмент” повинен продемонструвати лідерство та прихильність 
стосовно системи управління якістю, беручи на себе відповідальність за 
ефективність. 

8. Якісні інструменти. Контроль та калібрування інструментів, що 
використовуються для вимірювання якості, є невід’ємною частиною успіху 
СУЯ. Якщо машини або обладнання використовуються для перевірки продукції 
чи процесів, це обладнання повинно бути ретельно контрольоване та калібровано 
відповідно до галузевих стандартів. Залежно від приладу, це може передбачати 
періодичне калібрування або калібрування перед кожним вимірюванням. 
Розробка системи СУЯ в організації повинна диктувати чітку політику щодо 
обслуговування приладів якості на основі національно або міжнародно визнаних 
стандартів для кожного обладнання якості. 

9. Контроль документів. СУЯ диктує стандарти щодо типів документації, 
які необхідні для підтримки управління якістю як мінімум, які можуть не 
відображати всіх документів, необхідних для точного контролю якості. Як 
правило, це включає цілі якості, посібник з якості, процедури, документацію 
процесу та ведення записів. Системи управління документами повинні містити всі 
докази, необхідні для об’єктивного підтвердження роботи СУЯ. Ефективне 
ведення записів має вирішальне значення для успіху СУЯ, можливості отримання 
сертифікації за стандартами СУЯ та для дотримання нормативних вимог. Під час 
проектування СМК організації повинні створювати конкретні визначення записів 
у межах організації та політики щодо створення, збереження та редагування 
документів. Хоча стандарти зазвичай не передбачають методи управління 
документами, можливість збирати та зберігати всі підтверджуючі докази, як 
правило, найкраще досягається за допомогою програмного забезпечення систем 
управління якістю [3]. 

Таким чином, правильний дизайн управління якістю продукції в системі 
менеджменту - це суміш гнучкості та стандартизації. Організаціям потрібна 
достатня стандартизація для отримання стабільних результатів та достатня 
гнучкість для постійного вдосконалення для створення культури, керованої 
якістю.  

Література: 1. Є. О. Олійник, А. С. Олійник, О. Г. Пилипченко, О. С. 
Пугін. Управління якістю продукції: сутність, принципи, основні підходи.  
Агросвіт.  2019. № 23 С. 79-86. 2. Осадчук О.П. Якість продукції як об'єкт 
управління. Формування ринкових відносин в Україні.  2011. № 4.  С. 144—147. 
3. Ezra Kelderman. Elements of a Quality Management System. URL: 
https://www.qualio.com/blog/the-9-core-elements-of-a-quality-management-system 
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Сучасний етап розвитку економіки виокремлює найважливіший 
економічний ресурс - інтелектуальний капітал. Дане поняття вперше було 
використано у 2002 році. На мою думку, влучним є наступне визначення цього 
терміну: основою якої є креативні активи, за рахунок яких відбувається креативне 
зростання і розвиток. Нині на рівні ЄС виділяють такі види економічної 
діяльності, а саме: 

- видавнича діяльність; 
- виробництво кіно-, відеофільмів і телевізійних програм, фонограм, 

музична видавнича діяльність; 
- розробка і трансляція заходів; 
- комп'ютерне програмування, консультації, а також суміжні з ними види 

діяльності; 
- діяльність інформаційних служб; 
- архітектурно-інженерна діяльність; технічні випробування і аналіз; 
- наукові дослідження та розробки (R&D); 
- реклама та маркетингові дослідження; 
- інші професійні, наукові і технічні заходи; 
- мистецтво та розважальні заходи; 
- спортивні заходи та організація відпочинку і розваг. 
Наразі креативна економіка стає основою світової економіки. Сучасні 

швидкі зміни в глобальних процесах творення і впровадження винаходів свідчать 
про те, що вся економіка майбутнього буде креативною.  Креативність економіки 
є визначенням її якості, так само як і ефективність. Економічний вимір 
креативності полягає у виявленні її впливу на підприємництво, генерування і 
стимулювання  інновацій, підвищення продуктивності та економічне зростання. 

Розвиток креативної економіки полягає у здатності провести певну лінію, 
яка поєднає технології, інженерію, науку, освіту, культуру, ідентичність, 
спадщину, суспільні проблеми. 

Креативний підхід, який базується на капіталізації таланту людини та її 
інтелектуального потенціалу разом з прискореною розбудовою сервісної 
економіки на базі ІКТ, спроможні прискорити створення стратегічних 
потужностей національної економіки і стати каталізатором її модернізації та 
створення нової високотехнологічної економіки. 

За Індексом глобальної креативності Україна посідає 45-те місце зі 139, що 
є досить високим показником. При цьому за рівнем технологій і, особливо, 
наявності талантів Україна має досить гарні позиції порівняно з багатьма іншими 
країнами, що могло б сприяти вищим позиціям України в цьому рейтингу, однак 
наша країна суттєво програє за показниками толерантності суспільства. Крім того, 
різниця майже вдвічі між індексом талантів та індексом технологій свідчить про 
те, що рівень результативності сучасних R&D у частині створення технічних 
винаходів та їх патентування в Україні значно нижча за чисельність дослідників і 
винахідників, які потенційно спроможні створювати такі об’єкти інтелектуальної 
власності. 

Зважаючи на те, що Україна має великий людський потенціал, то в 
контексті конкурентоспроможності вона повинна розвивати нову модель людино-
орієнтованого креативного підприємництва, в основі якого знаходяться: 
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покращення умов для розвитку бізнесу; запровадження інновацій та новітніх 
технологій; розвиток фінансового ринку; підвищення якості освіти та розширення 
інклюзивної освіти тощо. 

Це має бути таке суспільство, в якому креативні працівники, які, 
володіючи накопиченим багажем знань та умінь, можуть  передбачати новітні 
тенденції розвитку суспільства. Це досить оптимістичне завдання. Адже сучасний 
стан інноваційного розвитку України є не найкращим. Так, в липні 2019 року 
Кабінетом Міністрів України була схвалена Стратегія розвитку сфери 
інноваційної діяльності на період до 2030 року. В Стратегії визначена мета 
побудови інноваційної економіки з розвинутим підприємництвом, інноваціями та 
високою продуктивністю виробництва. 

На даний момент креативна економіка отримала нові виклики. Питання, як 
протистояти кризовим умовам в часи пандемії, досі не вирішене. Саме креативна 
економіка зазнає найбільших збитків. Covid-19 наніс жахливий удар по 
креативним галузям, в яких працюють понад 30 мільйонів людей у всьому світі, 
переважно молодь. Тому у всьому світі зараз дбають не лише про розвиток 
креативної економіки, але й про її захист. 

Існує безліч міжурядових, міжнародних і внутрішньодержавних програм, 
для підтримки і розвитку креативних індустрій. Крім того, в Україні постійно 
розробляються заходи з реалізації стратегії розвитку даного сектору, оскільки 
підтримка цих індустрій на національному рівні надважлива. 

Міжнародний досвід свідчить про те, що розвиток креативного сектору 
сприяє зростанню інвестиційної привабливості країни, кваліфікації працівників, 
мотивації до інноваційної діяльності та творчості серед населення, підвищенню 
конкурентоспроможності окремих міст, регіонів та країни у цілому.  

Література: 1. UNCTAD Data Center [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath=P%
2c10&sCS_ChosenLang=en. 2. CREATIVE ECONOMY PROGRAMME 
Development through Creativity [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc2018d4_en.pdf. 3. CREATIVE 
ECONOMY OUTLOOK AND COUNTRY PROFILES: Trends in international trade in 
creative industries [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://unctad.org/system/files/official-document/webditcted2016d5_en.pdf. 4. 
Соломніков І. В. Творче підприємництво в контексті формування креативної 
економіки / І. В. Соломніков, Г. Є. Островерх, Д. С. Нестеренко. // УДК 
338.339.9.22-026.15. – 2020. – №33. – С. 52–55. 

 
РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 

Асп. Чупрін Є.С. 
Харківського національного університету будівництва та архітектури 

 

Забезпечення економічної безпеки багато в чому залежить від того, як 
підприємство буде протистояти впливу зовнішніх і внутрішніх факторів загроз та 
небезпек. Щоб запобігти негативним наслідкам загроз економічній безпеці 
підприємства чи мінімізувати цей вплив, треба заздалегідь попіклуватися про 
вибір заходів та методів, що забезпечать виявлення ризикованої ситуації та 
ліквідацію її причини на самому початку. При виборі методів та шляхів 
нейтралізації негативного впливу факторів загроз та небезпек обов’язково треба 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath=P%2c10&sCS_ChosenLang=en
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath=P%2c10&sCS_ChosenLang=en
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc2018d4_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/webditcted2016d5_en.pdf
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враховувати багатогранність складових економічної безпеки підприємства і 
специфіку роботи галузі, в якій працює підприємство. 

Задля досягнення сталого розвитку, прибутковості діяльності та 
ефективного функціонування загалом підприємству необхідно сформувати 
сприятливе середовище, забезпечити належний захист від зовнішніх та 
внутрішніх негативних факторів. Одним з-поміж найважливіших чинників цього є 
створення та запровадження системи забезпечення економічної безпеки 
підприємства, що спрямована на максимально ефективну діяльність із 
забезпечення стану захищеності підприємства від деструктивних чинників 
(загроз, ризиків, небезпек – внутрішніх та зовнішніх) та підтримання задовільного 
рівня економічної безпеки в цілому, що виявляється у ефективному застосуванні 
наявних ресурсів, стійкому розвиткові, наявності конкурентних переваг, 
дотриманню економічних інтересів керівництва підприємства та повній реалізації 
економічного потенціалу. Тобто система забезпечення економічної безпеки 
підприємства є формою реалізації функції управління економічною безпекою [4]. 

У загальному вигляді алгоритм проведення процедури з управління 
впливом дестабілізуючих чинників здійснюється в умовах невизначеності і являє 
собою формування і розподіл в просторі і в часі інформаційних, матеріальних і 
фінансових потоків, що забезпечують досягнення балансу між вигодами від 
оптимізації управління ризиками і необхідними для цього витратами. При цьому 
основним орієнтиром є не максимізація прибутку, а успішне антиризикове 
управління, яке в перспективі забезпечує найбільшу фінансову стійкість 
підприємства. Також структура комплексної системи забезпечення економічної 
безпеки провідних автотранспортних підприємств, являє собою нелінійний 
процес, в якому одні компоненти впливають на інші. Це у багатьох напрямах, 
циклічний процес, в якому майже всі елементи системи впливають один на 
одного в єдиній сукупності. Метою такого процесу є забезпечення стратегічної і 
оперативної стійкості всіх підрозділів компанії. 

Система забезпечення економічної безпеки автотранспортних підприємств 
включає до себе такий елемент, як розробка і запровадження  заходів з метою 
протидії або мінімізації впливу дестабілізуючих чинників та нормалізації 
показників економічної безпеки. 

Як було визначено [2], найбільший фактичний вплив на автотранспортні 
підприємства мають такі дестабілізуючі чинники, як: 

- нестача квот на міжнародні перевезення для України; 
- низький рівень кваліфікації кадрів; 
- зростання цін на енергоресурси; 
- інфляція; 
- падіння курсу національної валюти. 
Підвищення рівня показників економічної безпеки є одним із ключових 

етапів управління системою забезпечення економічної безпеки автотранспортних 
підприємств. На основі розрахунків, проведених на основі тестів раннього 
попередження [3], для досліджуваних підприємств було окреслено показники 
економічної безпеки, які потребують нормалізації. Ці показники включають до 
себе: 

- рентабельність перевезень; 
- абсолютна ліквідність; 
- рентабельність активів; 
- коефіцієнт покриття; 
- коефіцієнт оборотності активів; 
- коефіцієнт зносу основних засобів; 
- рівень дотримання на підприємстві чинного законодавства; 
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- рівень трудової дисципліни; 
- можливість встановлення контролю над підприємством сторонніми 

особами; 
- рівень державної підтримки АТП. 
Для досліджуваних автотранспортних підприємств запропоновано 

превентивні організаційно-економічні заходи [1] на основі науково-методичного 
обґрунтування, подальше запровадження яких сприятиме досягненню 
захищеності від впливу зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих чинників, а 
також підвищення рівня показників економічної безпеки. 

Література: 1. Кондратенко Д.В., Чупрін Є.С. Оптимізація фінансових 
показників та мінімізація впливу дестабілізуючих чинників автотранспортних 
підприємств. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах трансформації 
економічних відносин: монографія. Харків: Лідер, 2020. С. 135-154. 2. Чупрін 
Є.С., Кондратенко Д.В. Оцінка впливу дестабілізуючих чинників 
автотранспортних підприємств. Ensuring national economic security in the context of 
geopolitical transformations: monograph / under the general editorship of Doctor of 
Economics, Professor L.L. Kalinichenko / Higher School of Social and Economic. 
Przeworsk: WSSG, 2019. P. 252-267. 3. Чупрін Є.С., Кондратенко Д.В. Тести 
раннього попередження як методика оцінювання рівня економічної безпеки 
автотранспортних підприємств. Науковий журнал «Бізнес Інформ». Випуск №3. 
2019. С. 199-208. 4. Чупрін Є.С. Формування системи забезпечення економічної 
безпеки автотранспортних підприємств. Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2019. № 36. С. 43–
50. 

 

ВПЛИВ ЛОКДАУНУ НА ПЕРЕХІД БІЗНЕСУ В РЕЖИМ ОНЛАЙН 

 
Ст. гр. А-46 Шахбанова С.,  

канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
У 2020 році найсильніше на розвиток або занепад будь-якого бізнесу 

вплинули не керівники або інвестори компаній. Пандемія зіштовхнула 
підприємців з новою реальністю у вигляді карантину. Поки одним офісах і 
магазинах довелося закритися, іншим - вдалося адаптуватися до жорстких умов і 
показати значне зростання. 

Зараз, коли у компаній запитують, що найбільше вплинуло на їх 
трансформацію в 2020 році, в основному відповідають, що це COVID-19. 

З'явилося чимало підприємців, яким фактично довелося займатися онлайн-
торгівлею - тільки на OLX протягом року кількість бізнес-клієнтів зросла на 10% - 
це більш ніж 32 000 магазинів. 

Друга тенденція, характерна не тільки для OLX, але і для всього світу - 
колосальне зростання кількості людей, які купують в інтернеті. Протягом 2020 
кількість покупців в інтернеті перевищила 2 млрд - це понад чверть населення 
планети. Для тих, хто раніше не користувався онлайн-шопінгом, зараз це стало 
звичайною справою. 

І найцікавіший тренд - нестандартні нові звички в e-commerce, які складно 
було б передбачити ще рік тому. Наприклад, ідея купувати овочі онлайн. Зараз 
вже успішно розвиваються сервіси доставки овочів, які зародилися в квітні-травні 
2020. Підприємці будують нові бізнес-моделі, об'єднуючи фермерів, онлайн 
площадки і служби доставки. 
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Ще один тренд - розвинені екосистеми доставок. Раніше людям доставляли 
їжу і деякі товари з інтернет-магазинів, зрідка була кур'єрська доставка, а 
спеціальні служби тільки з'являлися на ринку. Зараз доставляють все і в 
найрізноманітніші способи. З'являються нові гравці на цьому ринку, а рітейлери 
створюють власні сервіси доставки. За даними Держкомстату, в 3 кварталі 
минулого року показник капітальних інвестицій в поштову та кур'єрську 
діяльність виріс майже в 8 разів у порівнянні з 2019. 

Кількість професійних продавців на OLX з лютого по листопад зросла на 
10%, а якщо порівнювати листопад 2019 і листопад 2020 року - на 8%. 

Приріст можна пояснити все тим же карантином - онлайн став виходом для 
багатьох бізнесів, які втратили звичні можливості заробітку. У продавців на 
онлайн-майданчиках було кілька переваг перед офлайн-колегами. 

По-перше, їх магазини не закрилися з початком карантину. 
По-друге, велика платформа дозволила підприємцям зосередитися на 

бізнесі і не витрачати час на рутинні питання: адміністрування сайту, його 
наповнення, рекламу і так далі. 

 
По-третє, фінансовий поріг входу в e-commerce дійсно низький. Почати 

системне просування своїх оголошень на OLX можна з бюджетом в 300 гривень, 
оптимально - 3000-5000 гривень на місяць. 

Це в десятки разів менше відкриття будь-якої фізичної точки. А кількість 
відвідувачів, навпаки, значно більше будь-якого торгового центру або офлайн-
магазину - понад 25 млн унікальних користувачів щомісяця. 

Згідно зі статистикою, в той час, коли активність бізнесу в звичайних 
фізичних локаціях припинилася, в півтора рази зросла кількість онлайн-замовлень 
техніки для дому та кухні, продуктів, товарів для догляду за собою, іграшок, 
одягу і товарів для хобі. 

На OLX найбільше змінився середній чек в категорії «Мода і стиль» - на + 
22%: якщо в лютому він складав 591 грн, то в листопаді вже 718 грн. Збільшився 
середній чек на електроніку - з 1392 грн до 1579 грн, на + 17%. На + 9% зросла 
сума замовлень дитячих товарів - 541 грн в листопаді і 498 грн в лютому. 

Схожі показники можна очікувати і зараз - в 2021 році. Попит на товари 
традиційно залежить від сезонних тенденцій. З кінця осені до середини зими 
зростає попит на зимовий одяг та взуття. З березня стають популярними 
велосипеди, дитячий і мототранспорт, дитячі коляски. 

Варто врахувати ще й фактор локдауну. Наприклад, минулої весни стався 
бум на персональний транспорт. Люди купували велосипеди, моноколеса і 
електросамокати, щоб доїжджати на роботу, і, в принципі, пересуватися по місту. 

Незважаючи на карантин і зміни звичок українців, найпопулярнішими за 
кількістю покупок все ще залишаються електроніка, одяг і взуття, товари для 
дітей. 

Звичайно, з початком вакцинації в світі і в Україні ми повернемося до 
звичного ритму життя. Однак тренди минулого року для малого і середнього 
бізнесу продовжаться і в 2021. 

 E-commerce залишиться найбільш передбачуваним і безпечним 
напрямом рітейлу. 

 Нова звичка купувати в онлайні те, що раніше купували тільки в 
магазинах, буде посилюватися і надалі. Їжа, продукти, одяг, медичні препарати - 
перелік категорій для замовлення в інтернеті буде тільки рости. 

 Якісний сервіс стане надважливим частиною будь-якого бізнесу. Довго 
чекати доставку або терпіти неввічливу комунікацію покупці не будуть і підуть до 
конкурентів. 
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 Сама конкуренція в онлайні стане жорсткішою, тому підприємцям варто 
готувати спеціальні пропозиції і послуги, щоб утримати клієнта. 

 Відповідальне споживання стане важливою звичкою в поведінці 
покупців. В 2021 будуть купувати НЕ бренд, а користь від конкретного продукту. 

 З огляду на ці тенденції, всі учасники онлайн-угод отримають win-win 
результат: у покупців з'явиться все більший вибір товарів і унікальних 
пропозицій, а у продавців - стабільний ринок збуту, який не боїться зовнішніх 
загроз. 

 
СУЧАСНИЙ СТАН В СФЕРІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ І КОРПОРАТИЗАЦІЇ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 

К.е.н., с.н.с. Шашула Л.О. 
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України» 
 

Державна політика регулювання за роки незалежності не набула рис 
комплексності, системності та послідовності, що призводить до суттєвих 
перекосів та невідповідностей. Разом з тим, у державі наявний значний потенціал 
до трансформації існуючої системи регулювання та впровадження нових 
елементів до її структури. Ключове завдання полягає у тому, аби сформувати 
такий каркас регулювання, який би дозволив поєднати як позитивні 
напрацювання, що добре себе зарекомендували, так і інноваційні підходи, що 
мають потенціал змін, але не активовані. У цьому сенсі важливим завданням є 
дослідження можливостей упровадження нових інструментів регулювання, що 
сформує передумови до посилення фінансових потоків до бюджетів. Важливе 
значення у цьому процесі відіграє адекватне інституціональне середовище, яке 
значною мірою обумовлює успіх кожного впровадження та його готовність до 
змін і трансформацій. Одним з таких нових інструментів регулювання розвитку 
фінансової системи України є використання показників капіталізації для сфери 
природних ресурсів. Процеси капіталізації стали можливими через поступове 
наближення “кола природокористування” (natural resources using cycle, NRUC) і 
“кола ринкових процесів” (market processes cycle, MPC). Коло NRUC є більш 
масштабним, тому що цикл природних ресурсів є більш тривалим в часі від 
ринкового. Також ці кола переслідують кардинально різні цілі. Природні ресурси 
– підтримку цілісності та стабільності екосистем (одна з багатьох), ринкове коло – 
отримання прибутку. У контексті фінансово-економічного регулювання ці два 
кола мають знайти спільні точки інтересів. На поточний період, не зважаючи на 
позитивний світовий досвід використання інноваційного інструментарію, процеси 
капіталізації природних ресурсів в Україні не знайшли своєї активної підтримки і 
використання. Капіталізація природних ресурсів – це процес поступового 
нарощення вартості природних ресурсів як основної складової природного 
капіталу в результаті дії об’єктивних закономірностей просторового розвитку 
відповідної території та цілеспрямованого впливу системи заходів різного змісту 
щодо її зростання. Для ринків, що розвиваються, капіталізацію досить важко 
визначити через низькі характеристики розвитку інституціонального середовища, 
не сформованість ринкових структур, не досить чіткі підходи до обліку ринкових 
процесів, однак, шляхом експертних розрахунків можливо сформувати прогнозні 
характеристики. Одним із методів розрахунку є відношення середньої 
прибутковості від використання ресурсу до його вартості. За експертною оцінкою, 
проведеною в ДУ «ІЕПСР НАНУ», то середня прибутковість корелює з рентними 
показниками (за замикаючими затратами). Якщо капіталізація менше 15%, то 
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ресурс недокапіталізований. Як показує практика, загальний рівень капіталізації 
активів в Україні – 14,5%. Згідно розрахунків, ставка капіталізації для земельних 
ресурсів – 18%, водних – 12%, лісових – 4,4% (рис.). 

Серед природних ресурсів, які оцінювалися, найвищі значення характерні 
для земельних ресурсів (прийнятна капіталізація), решта – недокапіталізовані. 

 

Рисунок 2 – Потенційний рівень капіталізації природних ресурсів України, 
% (загальний рівень капіталізації активів в Україні – 14,5%) 

Подібний стан справ говорить про недостатні характеристики прояву для 
більшості природних ресурсів, та, як наслідок цього, – низькі можливості 
активного позиціювання на фінансових ринках. Важливо акцентувати, що 
сьогодні процес капіталізації природних ресурсів не може обійтись без залучення 
приватного капіталу для довгострокових інвестицій, а також додаткової гнучкості 
для прийняття економічно ефективних рішень з питань поліпшення загального 
фінансового стану природних об’єктів. Така діяльність може бути більш 
привабливою для приватного сектору, оскільки вона орієнтується на цільове 
використання засобів (особливо з погляду прибутку), і конкретні результати цієї 
діяльності легше визначити. Надання прямих послуг споживачам також 
передбачає певну участь приватного сектору в рамках угод про концесію, 
договорів оренди або контрактів на управління. Крім того, залучення у 
фінансовий обіг такого недокапіталізованого елемента національного багатства 
України, як природні ресурси, дозволить значно підвищити потужність 
банківського сектору. Капіталізація активів природогосподарського комплексу 
України сприятиме багаторазовому збільшенню активів фінансового сектору без 
катастрофічного зростання кредитних ризиків. Національна валюта, емітована під 
трансакційні кошти з некапіталізованими активами природогосподарського 
комплексу, може виступати як джерело пасивів кредитних організацій, а самі 
активи – як частина власного капіталу кредитних організацій. Це значно знизить 
потребу в залученні іноземних коштів і забезпечить швидке зростання фінансових 
активів без втрати фінансового суверенітету   

Напрями розвитку. Першим є розбудова належного інституціонального 
середовища. Крім правового регулювання, необхідним є вивчення зарубіжного 
досвіду інституцій (структур), що підтримують ці процеси, інфраструктурні 
рішення. За умови низького розвитку економіки, її сировинного спрямування, ці 
проблеми можуть бути компенсовані за рахунок нових технологій, інформаційних 
рішень. Тому важливим заходом виступає дослідження досвіду впровадження 
подібних технологій в сферу природокористування. 

Наступною важливою умовою є підвищення рівня розвитку національної 
економіки та диджиталізації. В структурі економіки необхідно, щоб була хороша 
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питома вага постіндустріальних видів діяльності (ІТ, сервіси, платформенні 
рішення). 

Формування прозорих платформенних ринків є наступним етапом 
формалізації природоресурних активів для формування територіальних капіталів 
громад та  подальшого прибутку шляхом  прозорого оподаткування.   

 

ПЕРЕВАГИ ЯКІ НАДАЄ ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ 

 
Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр. А-43 Любченко В. Р. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Актуальність: Світ змінюється під впливом інформаційних 
трансформаційних технологій та інноваційних бізнес-моделей, які активно 
підтримуються і розвиваються управлінськими інформаційними інструментами. 
Зміни, що відбуваються масштабні і дивовижні. І за ними стоїть велика творча, 
наукова, технічна і підприємницька робота. 

Мета: пояснити значення слова «цифровізація», чим вона 
характеризується, її прояви у світовому бізнесі та переваги нових цифрових 
моделей. 

Цифровізація ‒ це застосування сучасних технологій в бізнес-процесах 
підприємств для покращення швидкості та якості робочих процесів. Нові 
цифроові технології впливають на всі сектори економіки і соціальної діяльності: 
виробництво, охорону здоров'я, освіту, фінанси, транспорт, та інші. Встановлення 
сучасного обладнання, програмного забезпечення а також разючі зміни в методах 
управління, зовнішніх комунікаціях, корпоративній культурі ведуть до 
підвищення продуктивності співробітників та рівня задоволеності клієнтів, 
компанія у свою чергу процвітає та здобуває репутацію сильної, прогресивної та 
стабільної організації.  

Аби відповідати стрімко мінливим умовам на ринку, та йти у ногу з часом, 
усі галузі підприємства впроваджують цифровізацію. Як результат ‒ змінюється 
життя людини й кожної компанії на краще.  

3 характеристики цифровізації: всі види контенту переходять з аналогових, 
фізичних і статичних в цифрові, одночасно становляться мобільними та 
персональними; здійснюється перехід до простих технологій комунікації (головна 
характеристика засобу й технології – керованість); комунікації стають 
гетерогенними: вертикальна, ієрархічна комунікація втрачає актуальність, 
відбувається перехід до мережевої структури комунікації. 

Переваги цифрової трансформації бізнесу:  
1) Покращення клієнтського досвіду.  
Організація максимально персоналізованої взаємодії, що привертає увагу 

більшість клієнтів. Роботи, чат-боти, цифрові канали зв’язку ‒ є частиною життя 
багатьох країн. Це можна побачити та переконатися скориставшись поповненням 
рахунку в мобільному або зайти в аптеку та швидко за допомогою робота 
отримати ті ліки, які ви замовили онлайн. Цифровізація оптимізує та полегшує 
роботу робітників підприємства. 

1) Гнучкість і прискорення бізнес-процесів.  
Цифрові технології прискорюють процеси роботи надають гнучкість 

розкладу, спрямовують швидко приймати рішення та адаптувати роботу. 
2) Інноваційні можливості для розвитку бізнесу.  
Для розвитку підприємств цифровізація бізнесу відкриває нові можливості 

такі як: хмарні технології, дозволяють працювати над одним проектом кільком 
командам одночасно; використання стратегії Mobile First, компанія отримує і 
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монетизує мобільний трафік; готові рішення дозволяють економити час на 
вирішення завдань; різні програми, розширення та конектори оптимізують роботу 
компанії й вимагають мінімальних витрат часу на їх впровадження та адаптацію. 

3) Партнерство та співпраця.  
Кожен бізнес має партнерів. Цифровізація допомагає об’єднуватися, 

співпрацювати з іншими компаніями, масштабувати своє підприємство. 
Відкривати філіали по всьому світу, рекламувати своє виробництво в кожному 
куточку світу. І наразі немає значення географічне положення компанії, вона 
взагалі може не мати будівлі, офісу, може бути повністю віртуальною з 
реєстрацією в певній країні, а працювати по всьому світу онлайн. Мати свій 
банківський рахунок, онлайн товари, рекламу і своїх онлайн користувачів. Тобто 
місцеперебування вже не перешкода для багатьох бізнесів. Знаходити робітників 
(менеджерів сервісів), регулювання платформами можливо будь-де. А відкритий 
API робить співпрацю ще простішою і зручною. Ми можемо переконатися у 
цьому використовуючи будь-які сервіси онлайн замовляючи що завгодно і 
сплачуючи онлайн. 

4) Використання сучасних технологій для роботи з даними.  
Інформація ‒ найголовніше джерело в сучасному світі. Кожної миті ми 

використовуємо сотні мегабайтів шукаючи те, що нам потрібно генеруючи 
величезні масиви цифрових даних, які використовують компанії для своїх цілей. 
Аби користуватися усіма можливостями інформації треба її структурувати, 
аналізувати та десь зберігати. Прогресивні технології надали нам багато засобів 
для цього як, наприклад, Big Data (великі дані) або Artificial Intelligence (AI, 
штучний інтелект). Вони обробляють потоки інформації, яка допомагає приймати 
рішення, адаптувати пропозиції спрямовані на конкретні групи клієнтів. 
Передбачати їх поведінку і можливі питання. Та приваблюють клієнтів придбати 
цей товар. 

Висновок: таким чином, розглянули значення і характеристики 
цифровізації, проаналізували переваги використання цифрових технологій у 
світовому бізнесі. Цифровізація так чи інакше, торкнулася кожної галузі бізнесу і 
стала її невід’ємною частиною. Аби стати лідерами, підприємства мусять 
використовувати новітні технології та удосконалювати їх, тільки тоді вони 
зможуть за короткий час надавати більше пропозицій здобувати більше, клієнтів, 
партнерів, бути на вершині успіху серед інших компаній. Саме в цьому їм і 
допоможе цифрова трансформація.  
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Цей текст розглядає містобудівне регулювання в Нідерландах на всіх 
рівнях управління - національному, регіональному розглядаються, 
метрополітенський, локальному (місцевому) рівні (Роттердам і муніципалітет 
Барендрект). 

Ринкова модель забезпечення необхідного пропозиції житла в Нідерландах 
була пріоритетною аж до початку 2000-х років. Протягом XX століття пропозицію 
землі і житлове будівництво в основному забезпечувалося і контролювалося 
центральним урядом і місцевими владі, а з середини 1970-х років, також добре 
забезпеченими фінансово житловими асоціаціями. В результаті такої політики в 
країні набув значного розвитку сектор соціального житла. У 2006 році його частка 
склала 33% від усіх житлових одиниць, а в 1980-х роках така частка становила 
42%. Починаючи з 1990-х років політичні, економічні, соціальні та демографічні 
зміни сприяли змінам і в житловій та містобудівної політики, в тому числі: 

- перехід до ринкової моделі забезпечення необхідного пропозиції житла 
при збереженні значної ролі житлових асоціацій; 

- швидкої зростання частки житла у власності домогосподарств (з 43% в 
1986 році до 55% в 2006 році) і формування в якості пріоритетів політики такої 
форми житлового забезпечення; 

- формування нової національної політики оновлення міст, пріоритетом 
якої є підвищення диференціації між різними формами надання житла з метою 
зниження концентрації соціального житла в певних міських районах. 

Регіон Роттердам і муніципалітет Барендрект 
Роттердам включає в себе 18 муніципалітетів, загальна чисельність 

населення яких становить 1,2 млн. Чоловік, а загальна кількість житлових 
одиниць 545 тис. Місто Роттердам це найбільший муніципалітет, чисельність 
населення якого становить 600 тис. Осіб. 

Однією з гострих соціальних проблем Роттердама є надмірно висока 
концентрація соціального житла в центральній частині міста. У той же час в 
нових приміських муніципалітетах частка соціального житла вкрай низька. 
Наприклад, в місті Роттердамі частка соціального житла становить 50%, а в 
деяких окраїнних частинах досягає 80%, тоді як в муніципалітеті Барендрект - 
тільки 24%. Істотна частка населення, що проживає в центрі міста в соціальному 
житлі, це іммігранти (турки, марокканці). Така соціальна відособленість 
іммігрантів з часом стала приводити до негативних соціальних та політичних 
ефектів, що призвело до усвідомлення міст потреби в зниженні такої 
концентрації. 

Житловий план Роттердама 
Житловий план Роттердама затверджений в 2005 році і встановлює 

регулювання, якому повинні слідувати всі муніципалітети. План містить основні 
напрямки житлової політики та розроблений відповідно до угоди про 
просторовому плануванні та угодою про реалізацію, укладених між урядом 
Роттердама і урядами Нідерландів і провінції. План містить положення про 
регулювання, правилах, інструкціях, моніторингу, ковенантів (підписані угоди 
між локальним і національним урядами) стосовно надання земельних ділянок, 
обсягом пропозиції житла, в тому числі соціального житла, житла для громадян 
похилого віку, заходам по міському оновленню на 2005- 2010 рр. 

Житловий план заснований на детальному аналізі ринку житла (обсяги 
продажів, нове будівництво найманого житла і житла для продажу, обсяги 
проектів по знесенню та реконструкції), оцінці потреб різних груп населення в 
різних формах житла. Реалізація житлового плану забезпечується більш 
детальними планами на рівні кожного муніципалітету. 
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Відповідно до житловим планом максимальна частка соціального житла 
повинна становити 30% від нового будівництва. Однак для різних муніципалітетів 
встановлені різні умови. Наприклад, для муніципалітетів з високою часткою 
соціального житла максимальна частка дорівнює 20%. Результатом такого 
регулювання стало скорочення кількості муніципалітетів з високою 
концентрацією соціального житла з 2001 по 2010 рік на 15%, проте в інших 
муніципалітетах частка соціального житла збільшилася на 6%. В абсолютних 
значеннях в цілому очікується зниження обсягу соціального житла на 10% в 
результаті заходів зі знесення та зміни структури житла за формами користування 
в територіях міського оновлення. 

Досвід муніципалітету Барендрект 
Муніципалітет Барендрект розташований в 7 км від центру Роттердама. В 

останні роки в цьому муніципалітеті спостерігалося активне будівництво в 
основному за рахунок великих проектів освоєння «зелених полів», які 
переводилися з сільськогосподарського призначення в використання для 
житлового будівництва. Чисельність населення збільшилася за 10 років на 40%. 
Велика частина населення це літні люди, які проживають в індивідуальних 
будинках. Нове будівництво було орієнтоване на молодих людей, які працюють в 
Роттердамі. В основному будувалися квартири. Такі нові території мають дуже 
низьку частку соціального житла в порівнянні з середніми значеннями по регіону. 
Відповідно до регіональної стратегії на території Барендрект необхідно збільшити 
частку соціального житла з метою реалізації стратегії переселення частини 
наймачів з центральних районів міста, проте місцеві девелопери чинять опір 
цьому процесу Для вирішення проблеми соціального житла на території 
муніципалітету діє найбільша житлова асоціація (Patrimonium, заснована в 1912 
році), що володіє 2,5 тис. житлових одиниць. Всього в Роттердамі діють 39 
житлових асоціацій, які володіють 40% житлового фонду регіону. 

Література: 1. Low-Income Housing Tax Credit. URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Low-Income_Housing_Tax_Credit. 2. Nicole Gurran, 
Vivienne Milligan, Douglas Baker, Laura Beth Bugg and Sharon Christensen. New 
directions in planning for affordable housing: Australian and international evidence and 
implications. For the Australian Housing and Urban Research Institute Sydney Research 
Centre, 2008. URL: https://www.ahuri.edu.au/research/final-reports/120. 3. Грязневич 
В., Зубова Е. Доступность жилья — 14. между доходами и себестоимостью. URL: 
15. http://www. medvedev-da.ru. 4. Доступное жилье: голландский вариант. URL: 
https://justreal.ru/articles/dostupnoe-zhile-gollandskiy-variant-51209/. 5. Новые 
направления в градостроительном регулировании в целях обеспечения 
доступного жилья: Австралийский и зарубежный опыт URL: 
https://urbaneconomics.ru/research/analytics/zarubezhnyy-opyt-novye-napravleniya-v-
gradostroitelnom-regulirovanii-v-celyah 
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Будинки й приміщення банківського сектора економіки слід проектувати, 

ґрунтуючись на системі актуальних вимог і специфіки банківської діяльності. 
Будинки банківського сектора економіки, підрозділяються на дві основні 
категорії: будівлі головних банківських офісів та будівлі розрахунково-касових 
центрів, які обслуговують населення й юридичних осіб. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Low-Income_Housing_Tax_Credit
https://www.ahuri.edu.au/research/final-reports/120
https://justreal.ru/articles/dostupnoe-zhile-gollandskiy-variant-51209/
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Земельні ділянки для будівництва банківських об’єктів необхідно 
розташовувати в зонах сприятливої транспортної доступності для відвідувачів, 
співробітників та спеціалізованого транспорту. Площа земельних ділянок 
проектують з розрахунку 0,4 ‒ 0,6 га. На ділянці необхідно передбачити 
автомобільні стоянки для машин клієнтів і співробітників з розрахунку 5 місць на 
одну операційну касу, а для автомобілів співробітників розрахунково-касових 
центрів ‒ 20 машино-місць на 100 співробітників. 

 
На рисунку представлена схема взаємозв’язку банківських приміщень. 

Об’ємно-планувальні та технологічні рішення банківських установ повинні 
відповідати головним принципам, що закладаються в концепцію функціонування 
будівель банку. У будівлі банку можна виділити операційно-касовий блок і блок, 
що включає приміщення інформатизації (касовий вузол, операційно-касовий зал 
для обслуговування фізичних і юридичних і осіб, група спеціальних приміщень 
для обслуговування клієнтів (обміну валюти, банкоматів, нічного сейфа, 
автоматичного обслуговування), приміщення індивідуального зберігання 
цінностей), офісні приміщення та відповідні їм технічні приміщення (офіси, 
прийомні, приміщення бухгалтерії), а також пункти охорони і служби безпеки. 

За рівнем доступності банківські приміщення поділяються на три категорії:  
I категорія ‒ приміщення вільного доступу, що включають вестибюль, 

зали очікування, операційно-касові зали, спеціальні приміщення для сервісу 
клієнтів;  
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II категорія ‒ приміщення обмеженого доступу клієнтів, працівників ‒ 
депозитарій, приміщення інформатизації та офісів;  

III категорія ‒ приміщення, доступ до яких надається тільки вузькому колу 
співробітників банку - касовий вузол і приміщення охорони та служби безпеки. 

При проектуванні банківської будівлі необхідно враховувати наступні 
особливості: 1) головний потік відвідувачів проходить по маршруту: вестибюль ‒ 
операційний зал ‒ касовий зал ‒ вестибюль ‒ операційно-касовий зал ‒ 
вестибюль. З цього випливає необхідність комфортною планувальної зв’язку між 
даними приміщеннями; 2) між операціоністами та касирами операційних кас 
повинна існувати технічний взаємозв’язок для своєчасної передачі документів; 3) 
касовий вузол повинен бути запроектований функціонально автономним, повинен 
володіти одним службовим входом, оснащеним тамбуром-шлюзом, який 
контролюється технічними засобами; 4) запасні евакуаційні виходи, повинні бути 
обладнані стійкими до злому дверима, а також обладнані засобами контролю 
доступу, відеоконтролю і сигналізації; 5) пости охорони повинні знаходитися за 
межами касового вузла, перебування інкасаторів в касовому вузлі за межами 
боксу для інкасаторських машин і приміщень для передачі цінностей не 
допускається; 6) з метою зменшення шляхів переміщення коштів операційні каси, 
каси перерахунку та комори з тамбуром повинні розміщуватися якомога ближче 
один до одного. 

Функціональне угруповання приміщень і вимоги до їх взаємозв’язку в 
значній мірі характеризують об’ємно-планувальну побудову будівлі. 
Рекомендується наступне розташування груп приміщень по поверхах: касовий 
блок, суміщений з обслуговуванням клієнтів, завантаженням комори цінностей і 
інкасацією, рекомендовано розміщувати на першому поверсі (частина приміщень 
може розташовуватися в підвальному або цокольному поверхах); операційний 
блок може розміщуватися на першому або другому поверсі; офісні приміщення 
можуть перебувати на другому або верхніх поверхах; депозитарій рекомендовано 
розміщувати на першому або цокольному поверсі. 

При проектуванні об'єктів банківського сектора економіки слід 
враховувати вимоги закріплені в наступних документах: ДБН В.2.2-9 «Громадські 
будинки та споруди»; ДБН В.2.2-28 «Будинки адміністративного та побутового 
призначення»; ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і 
сільських поселень»; ДБН В.2.3-15 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі 
для легкових автомобілів». 

Література: 1. Наумов А.Е., Щенятская М.А., Товстий В.П. Качественные 
показатели объекта недвижимости как фактор экономической оптимизации 
организационно-технологических решений инвестиционно-строительного 
проекта// Вестник Белгородского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова. 2016.№ 5. С. 202-206. 

 
ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА - 

ВАНКУВЕР, КАНАДА 
 

Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст. Семчук Т.Р. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Найважливішим завданням держави є забезпечення належних житлових 
умов населення. Одним із способів вирішення цього питання є використання 
доступного житла. Автор звертається за одним із прикладів світового досвіду 
щодо забезпечення доступним житлом - Ванкувер, Канада. 
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Середня забезпеченість житлом в Україні становить 23,7 кв. м. загальної 
площі на одну людину, що на рівні забезпеченості в Росії, Білорусі, Молдові, але 
значно менше, ніж у багатьох європейських країнах. 

Населення Ванкувера становить 578 тис. Осіб (2007), а Великий Ванкувер 
населяє понад 2 млн. чоловік. Великий Ванкувер управляється регіональною 
коаліцією «Metro Vancouver». Близько 34% населення Великого Ванкувера 
потребують поліпшення житлових умов. Пропозиції ринкового орендного житла 
недостатньо - щорічний дефіцит близько 2,5 тис. житлових одиниць, частка 
вільних орендних квартир менше 1%. 

Федеральне фінансування на будівництво доступного житла в Ванкувері 
надається в рамках Угоди про доступне житло між Канадою і Британською 
Колумбією. У 2001-2008 рр. федеральний бюджет виділив 108 млн. канадських 
доларів, а бюджет Британської Колумбії виділяє 34 млн. канадських доларів 
щорічно на субсидування будівництва житла для найбільш нужденних. 

У Ванкувері діє два плани: План розвитку центру (1991) і План міста 
(2003). Обидва плани націлені на створення вузлових центрів - фокальних точок 
перетину робочих місць, міської інфраструктури, транспорту. Такі вузлові центри 
– це Даунтаун, Центральний Бродвей і кілька міських районних центрів. Для 
доступного житла пріоритетним є район Східний Даунтаун, щодо якого в 2005 р 
прийнятий Житловий План. У цьому районі зосереджено доступне житло 
Ванкувера. 

Містобудівною політикою Ванкувера передбачено проведення переговорів 
з девелоперами з метою укладення Житлових угод – угод про будівництво 
дешевого житла. В рамках таких угод в обмін на бонуси можуть бути побудовані: 
житло за федеральними і регіональними програмами; житло за регульованими 
цінами; житло, яке перебуває під управлінням або у власності некомерційних 
організацій; гарантовані орендні житлові одиниці з регульованими ставками 
оренди; житло для людей з особливими потребами; адаптивне житло. 

Планом розвитку Східного Даунтауна встановлено вимогу, згідно з яким 
якщо щільність забудови земельної ділянки перевищує певне значення, то в 
такому будинку має бути не менш ніж 20% соціального житла (за площею або за 
кількістю житлових одиниць). В якості доповнення використовуються бонуси за 
площею будівлі і за поверховістю, бонуси за вимогами до паркувальних місць, 
розмірами житлових одиниць. В обмін на такі додатки девелопери в рамках 
житлових угод гарантують, що житло буде використовуватися як орендне, а не 
для продажу. 

Муніципалітети використовують ряд інструментів для забезпечення 
гарантій того, що житло буде побудовано і буде надано як доступне житло, в тому 
числі: юридичні угоди (включаючи реєстрацію термінів та умов надання 
доступного житла на земельну титул); будівництво та надання доступного житла 
до надання дозволу на будівництво; надання акредитива в розмірі вартості 
доступного житла як грошової гарантії виконання зобов'язання по доступному 
житлу. 

Збереження існуючого доступного житла 
У Ванкувері діє постанова про збереження Single Room Occupancy (SROs) 

units (2003). Відповідно до цієї постанови власники, які бажають змінити чи 
ліквідувати таке житло, повинні отримати спеціальний дозвіл і заплатити місту до 
5 тис. доларів за одну таку житлову одиницю. Це робиться з метою збереження 
такого типу розміщення в місті. З іншого боку, при будівництві таких одиниць 
надаються регуляторні послаблення. 

У 2007 році на рівні Metro Vancouver була прийнята Регіональна стратегія 
доступного житла, метою якої є збільшення пропозиції і різноманітності дешевого 
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житла. Стратегією передбачено застосування муніципалітетами різних 
механізмів: скорочення розмірів земельних ділянок, впровадження інклюзивного 
зонінгу або бонусів по щільності забудови, послаблення вимог щодо 
паркувальних майданчиках, збереження орендного житла. 

EcoDensity .Концепція еко-щільності виникла в 2006 році з метою більш 
рівномірного розселення зростаючого населення по території міста, а не його 
концентрації в центрі. Політика еко-щільності переслідує цілі зниження 
відстаней, які потрібно долати на транспорті – компактне розміщення житла, 
магазинів, інфраструктури. Така політика дозволить поліпшити екологію міста. 
Були прийняті такі заходи: резонінг районів поблизу магістральних вулиць з 
метою розв'язання будівництва таунхаусів і малоповерхових багатоквартирних 
будинків, резонінг всіх районів з індивідуальною забудовою з метою розв'язання 
ущільнювальної забудови, послаблення обмежень на ведення бізнесу на дому. 

Таким чином, в Канаді, країні з розвиненою системою отримання 
іпотечного кредиту, придбати квартиру або будинок в свою власність цілком 
доступно. Зокрема, це: 

1. Ряд державних програм для певних категорій населення, де не потрібно 
вносити значний початковий внесок. Досить приготувати суму в розмірі п'яти-
десяти відсотків від вартості нерухомості, що купується. 

2. У Канаді досить низький розмір річної банківської ставки іпотеки. Якщо 
до покупки житла поставитися відповідально, тобто правильно оцінивши Ваші 
фінансові можливості, то платежі за цим кредитом не стають важким тягарем для 
сімейного бюджету. 

Література: 1. 6 мест за пределами Ванкувера с доступным жильем URL: 
https://nashvancouver.com/6-mest-za-predelami-vankuvera-s-dostupnym-zhilem/. 2. 
Affordable housing in Canada (Доступное жилье в Канаде) - 
URL:https://ru.qaz.wiki/wiki/Affordable_housing_in_Canada. 3. Ванкувер. 
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%
D0%B2%D0%B5%D1%80. 4. Ванкувер и доступное жилье – не совместимы URL: 
https://www.besed.ca/news/show/Vankuver-i-dostupnoe-ghilye--ne-sovmestimy. 5. 
Царев О. Аренда Квартиры или Дома в Ванкувере URL: 
http://ru.oleghomes.ca/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-
%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 
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СЕКЦІЯ 2.  
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Digital construction management system is used to promote systematic and 

effective management of construction processes. The system allows users to control 
building materials, workers and equipment in real time. While the traditional way of 
reporting in print requires constant editing and storage of a huge number of documents 
that accumulate during the project. The use of digital system (conditionally, called 
ProzoroBud) allows you to reduce the amount of unnecessary paperwork by 
maintaining the ability to constantly register / download, edit and store documents 
stored on the server directly via the Internet. This allows project participants to 
effectively share the most relevant information. This will increase the efficiency of 
commercial activities and the management process, as well as contribute to the creation 
of a more transparent system of relations between government agencies, construction 
companies and the public. 

Some information (provided that the criteria of data openness are met), stored in 
the digital system, is automatically transmitted to the site of the system of information 
about the state of construction and is used to inform the public. 

All information in the digital system is analyzed and included in the general 
information on the country. This allows you to get important statistics, as well as 
contributes to policy making and implementation of measures aimed at improving 
construction (Fig. 1). 

 
Figure 1. Digital construction management system ProzoroBud 

 
The digital system is designed to inform the public about the state of 

implementation of construction projects. The system allows you to get a complete 
package of information on construction projects (for a fee). The system is equipped with 
a digital map based on a geographic information system that allows to inform the public 
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about the general characteristics of the project and provide visual information from the 
construction site: exact location of the construction site, duration of the project, total 
cost of the project. , as well as periodic photos from the work site. In turn, the public 
can send their own comments or ask questions about individual construction projects 
based on the information received and get an answer through social networks (eg, 
Facebook, Twitter) in real time. 

Real-time data is provided for each project: duration of construction works; 
budget; volumes; temps; weekly reports on the progress of work; photographs from the 
construction site; main project participants; contact information of project managers 
(customer, contractor and company performing technical supervision); information on 
the main contract and the contract with subcontractors, as well as the status of 
payments; changes to the general project implementation plan; extension of 
construction works; comments of citizens on the results of observation of the place of 
work; fine sanctions imposed on contractors; documentation on project approval.  

It should be noted that the proposed digital system is integrated with the 
electronic public procurement system ProZorro, which contains all the information on 
government construction contracts. Thus, basic information about the project (for 
example, name, advance payments, planned completion date) related to the construction 
of budget funds, from the electronic procurement system is automatically transmitted 
and registered in the digital construction management system. 

The main factors that will contribute to the successful implementation of the 
system: 

1. Political will and willingness of senior management to create and implement a 
system to ensure transparency and efficiency. The success of an initiative depends on 
the willingness and willingness of decision-makers to promote it, as problems always 
arise when making changes to traditional working methods. The will and determination 
of decision-makers will be a key point in adapting to changes in the work environment 
that have occurred as a result of the introduction of the digital system. 

2. Search for bottom-up solutions, public consultation in the process of 
development, implementation and modernization of the system. Experience shows that 
the best ideas come from citizens and users. 

3. Allocation of specialized personnel and interdepartmental groups to manage 
the digital system and ensure a holistic search for solutions and accountability of the 
processes of implementation and modernization of systems. In order to establish the 
system and make it viable, it is necessary to create special groups that will be 
responsible for the development and operation and will not be at the top of the 
organizational pyramid. Otherwise, the development policy may go in the wrong 
direction, as the solutions will remain ineffective due to the lack of communication 
between the system developer and the developers. 

4. Changing the attitude and worldview of stakeholders, as well as creating 
favorable conditions for policy implementation and use of the digital system. 
Transparent information management is not possible in a vacuum. If the responsible 
parties do not support change, no policy or campaign to support the system will be 
successful. 

Further dissemination of the digital system is important to ensure effective 
construction management. It is also necessary to ensure the accuracy and reliability of 
the public information available on the website. However, as mentioned above, there is 
currently no special law that would provide for the use of such a system by the persons 
concerned. Therefore, all entities considering such a system are invited to lobby for the 
adoption of a national law on the mandatory use of the digital construction management 
system on the basis of transparency in the framework of future reforms. The creation of 
such legislation will minimize the difficulties that an entity may face during the 
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implementation of the construction management system. In addition, it will speed up the 
implementation of the system. 

 
ECOLOGICAL PUBLIC PROCUREMENT: FEATURES IN 

CONSTRUCTION 
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In addition, the introduction of the concept of sustainable development into the 
main normative documents, which form the further course of Ukraine for changes, gives 
grounds to consolidate these principles in the procurement activities of government 
customers. Eco-purchases are intended to make consumption more environmentally 
friendly and, consequently, better, and to encourage businesses to produce products that 
meet these criteria. Thus, there is a need to develop an eco-procurement implementation 
mechanism that is adaptable and understandable to all participants in the procurement 
process. To date, construction has been recognized as a priority area for the 
implementation of public eco-procurement. This is because construction has a number 
of harmful effects on the environment, namely: high energy and water consumption, 
materials used, construction waste, air quality, noise and traffic. All these exogenous 
factors are offset by public eco-procurement. It is especially important to consider the 
full life cycle of a product or service. In the case of goods, the manufacturing process, 
as well as the shelf life and the possibility of disposal after the expiry date are usually 
taken into account. 

The concept of public eco-procurement («green» public procurement, 
sustainable public procurement) is defined in the Communication of the European 
Commission (COM (2008) 400) as «public procurement to improve the environment» 
and «the process by which budget managers seek to purchase goods, products and 
services with better environmental performance throughout their life cycle compared to 
products of similar functional purpose» [1]. 

It is especially important to consider the full life cycle of a product or service. In 
the case of goods, the production process is usually taken into account, as well as the 
shelf life and the possibility of disposal after use. In the case of services, the systems 
and materials used to provide the services are taken into account. 

Public eco-procurement (PEP) is a voluntary mechanism, so public authorities 
can determine the extent to which it is used to integrate environmental policy and 
improve the integrated environmental management system. PEP also have a significant 
impact on the development and implementation of energy efficient and cleaner 
production technologies, improving the environmental performance of products 
throughout the life cycle. 

The government's initiative to encourage PEP is the basis for extending these 
commitments to local governments and the private sector, which in turn will help 
change the structure of demand in the country as a whole. 

In order for demand to shift in favor of goods and services with improved 
environmental performance, it is important not only to promote energy-efficient and 
environmentally friendly innovations, cleaner production technologies, but also to 
define clear requirements, rules and procedures for the implementation of SEZ. Giving 
preference to the purchase of goods and services with improved environmental 
performance will form a market for «green» products, systematically increase its market 
share, which, in turn, will promote the development of environmental technologies, 
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innovation and investment. In some European countries, such as Denmark and Sweden, 
the annual level of «green» procurement is about 40% of total budget expenditures, in 
Japan it reaches 90% [2]. 

In each EU country determine: what goods, works and services can be purchased 
using the principles of «green» procurement; which stages of the life cycle of goods, 
works and services have the greatest impact on the environment and what are the 
opportunities to reduce their impact. These requirements are reflected in the local 
legislation of each EU member state. 

Therefore, according to Article 152 of the EU-Ukraine Association Agreement, 
by 2019 Ukraine is obliged to introduce into the procurement system at the legislative 
level requirements that will ensure greater integration of environmental and social 
criteria based on relevant standards to contractors or to public procurement. goods, 
services or works, including the articles of Directive 2014/24/EU. 

The study conducted by the authors [3, 4] allowed to form an organizational and 
economic mechanism for the implementation of PEP. The result of the implementation 
of such a mechanism is a triad of effects (impacts): social (consumer safety, observance 
of citizens' rights to consume environmental products, improvement of working 
conditions); environmental (saving energy and resources, reducing environmental 
pollution, preventing climate change); environmental (increased investment, fair 
competition, economic growth). 

To date, several dozen pilot procurements have been introduced in Ukraine with 
the application of special requirements for environmental protection measures with 
reference to environmental standards and labeling [5]. Here is just one example from the 
Kyiv region: the commissioning of the first social building in Ukraine, built according 
to the "passive house" standard. This is a paramedic station in the village. Podenky of 
Vyshhorod district. It is not only equipped with modern medical equipment, but also has 
an extremely high level of thermal insulation and ventilation - that is, it is the most 
energy efficient. And energy efficiency is just one of the components of the product life 
cycle, which, in turn, is an important part of the method of sustainable procurement [5]. 
Below the mechanism of introduction of "green" purchases, their influence on activity 
of subjects of the market (namely social, ecological and economic factors of influence) 
and generalization of advantages of application of "green purchases" is resulted. 

PEP and the principles on which they are carried out should cover all stages of 
the product life cycle (extraction of resources, own production, transportation and 
logistics, product use, disposal or processing). If these conditions are met, the main goal 
will be achieved – development and operation on the principles of sustainability. 

References: 1.Lipanova O.A. (2014) Formuvannia natsionalnoi spozhyvchoi 
polityky  na zasadakh «zelenoi» ekonomiky (na prykladi rynku prodovolchykh tovariv) 
[Formation of the national consumer policy on the basis of the «green» economy (on the 
example of the food market)]. Ekonomichni innovatsii, No 58. 2.Berzina S.V. «Zeleni» 
derzhavni zakupivli [Green procurement] – URL: http://www.zhiva-
planeta.org.ua/upload/zgz-berzina.pdf. 3.Khalina V, Butskyi V., Krytska K. (2020). 
Publichni ekozakupivli: orhanizatsiino–ekonomichni zasady vprovadzhennia ta 
zdiisnennia [Рublic eco-procurement: organizational and economic fundamentals of 
implementation and execution]. Ekonomichnyi prostir, No 154, Рр. 56-60. 4.Khalina 
V., Butskyi V., Ustilovska A. (2020). Ecoprocurement in road construction as a tool for 
sustainable development. Suchasni problemy rozvytku prava ta ekonomiky v 
innovatsiinomu suspilstvi. Bolhariia, С. 82-89. 10. 26 zelenykh zakupivel za 
ekostandartamy YeS uspishno provely v Ukraini [26 green purchases by EU eco-
standards have been successfully conducted in Ukraine].  URL: https://e-
tender.ua/news/26-zelenih-zakupivel-za-ekostandartami-yes-uspishno-proveli-173. 
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Transformational literacy is the ability of a system to respond to the challenges of 

destruction in ways that go beyond simply optimizing the status quo. This is the ability 
of the system to be aware of and agree on future opportunities as they arise. This ability 
is based on deep listening, a sense of social field and the activation of confidence in 
action to stimulate collective action arising from a common understanding and 
awareness of everything [1]. We've learned that you can create transformative 
innovation and learning environments at scale by combining digital platforms and 
awareness-driven social leadership technologies. But it requires very intentional storage 
space, well-developed techniques and tools, and ecosystem-level orchestration. The 
blind spot in our current educational institutions is transformational literacy. This is true 
for both universities and schools. However, when you talk to companies, you will learn 
that transformational literacy is an underdeveloped skill that many organizations are 
trying to develop in their employees [1]. 

The world is currently undergoing the largest transformations in the last few 
decades. Their concentration is so great that it certainly causes anxiety, fear and, of 
course, resistance in most people. Hence the need to develop transformational literacy, 
which is designed to eliminate the negative in relation to change and stimulate the 
search for opportunities in any crisis situation. Entrepreneurship is the activity that most 
painfully responds to the changes that are taking place today. Businesses of all sizes 
face challenges that are generated and transformed on a daily basis and need to be 
prepared to adapt. According to statistics, every second inhabitant of Europe, at least 
once organized his startup or participated in it. And many business failures are due to 
lack of entrepreneurial skills, which should be developed as early as possible, preferably 
in school [2].  

This year, the skills of the future were traditionally voiced at the World Economic 
Forum. The Executive Chairman of the Forum, Professor Klaus Schwab, emphasized 
that we now have the tools at our disposal, and that the generosity of technological 
innovation that defines our modern age can be used to unleash human potential. By 
2025, 50% of all employees will need retraining as technology deployment grows, 
according to a World Economic Forum report on the future of jobs. Critical thinking 
and problem solving are the number one skills that employers say will grow in 
popularity over the next five years. Recently, self-management skills such as active 
learning, resilience, stress tolerance and flexibility have emerged [3]. The ongoing 
global pandemic encourages us, and society as a whole, to apply new technologies more 
actively in life and at work, and reaffirms the importance of media and information 
literacy. And in the world of post-truth and harsh realities of the Ukrainian information 
space, media literacy for everyone is a really necessary tool to protect against 
misinformation and fakes. 

In the future (until 2040) the required competencies will be those that will not be 
able to generate machines and jobs, namely: the ability to make decisions, analyze the 
possible losses and benefits of future actions; generating ideas, and what matters is not 
their quality, but, oddly enough, the number of which artificial intelligence will 
calculate the possible options; the ability to personally teach others; ability to 
understand long-term learning outcomes and the impact of new information on them; 
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originality; creative thinking; adaptability; ingenuity; cross-functionality and 
interdisciplinarity. 

The transformation of socio-economic systems, which is now taking place at an 
accelerated pace, requires an even faster restructuring of the educational system so that 
it not only meets modern requirements, but is one step ahead. The Economic Forum in 
Davos (2019) generated a number of key theses, among which J. Ma's opinion on the 
main vectors of development (4E) is important: E - education; E - entrepreneurship; E - 
electronic infrastructure: E - e-government [4]. It is obvious that the development of 
civilization is approaching this closely, and in the field of education - this is a new 
reality. Transformational society is a society of radical changes, the process of acquiring 
new features that meet the requirements of the time in which there are changes in living 
standards, patterns of behavior and needs, which are often accompanied by negative 
phenomena, suffering of many people. It is noted that the transformation involves a 
vector of changes that can be both progressive and regressive. The main thing in the 
transformation is the transformation of the forms and content of social life, its 
institutional sphere, norms, values, mentality and other socio-cultural aspects of society 
[5]. The basis of transformations is change. From his own many years of experience, the 
authoritative British expert Brighaus T. knows that from vision to real change is a 
difficult path. It is a long process of action, improvisation, evaluation and change of 
course taking into account experience and circumstances. One of the biggest obstacles 
to change is the inconsistency between the various elements that are supposed to 
guarantee them. If one or more are missing, the process - as is often the case - is slowed 
down [6]. Therefore, it should be emphasized that ingenuity will be the most popular 
skill in the future, and educators who care about their students must create curricula to 
provide just such skills. The tools for the development of entrepreneurial skills that are 
most effective are: internships for students in existing business, entrepreneurial 
experience, which in contrast to internships, entrepreneurial experience offers students 
who have a viable idea and desire to develop their business, the opportunity to be an 
entrepreneur, work with cases (an increasingly popular form of group work on practical 
tasks are hackathons), mentoring schemes, incubator services.  

Yanning Duan, a representative of the University of Bradford, calls the following 
rules of a successful curriculum: the introduction of entrepreneurship education as a 
positive development activity; encouraging self-assessment for students to understand 
how well they have developed their skills; linking learning with examples of 
entrepreneurs and the benefits they bring to business [7]. In general, most of the 
activities, professional and not so much that will appear in the future, will be designed 
to preserve the integrity of the ecosystem, human and animal life and health, resources 
for future generations and ensure the safety of everyone. Thus, ensuring the 
achievement of the established global goals of sustainable development. 

Literature: 1. The Darkest Hour Is Just Before the Dawn. 
URL:https://medium.com/presencing-institute-blog/the-darkest-hour-is-just-before-the-
dawn-cc4df0749108. 2. Навички 2030: які скіли будуть потрібні для роботи у 
найближчому майбутньому? URL:https://happymonday.ua/navychky-majbutnogo-
dlja-roboty. 3. The World Economic Forum. URL:https://www.weforum.org. 4. 
Смачило В.В., Халіна В.Ю., Наливайко Т.Л. Щодо необхідності розвитку soft 
skills в межах освітніх програм університетів. Розвиток освітньої системи: 
європейський вектор. ХНУБА. Харків. 2019. С. 172-175. 5. Попова І.В. Освітня 
парадигма екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства. Автореферат 
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креативних індустріях: досвід Великобританії. URL:http://gohigher.org. 
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Based on recent events, the main task for Ukraine is to responsibly implement the 

requirements of the Association Agreement with the EU and other integration treaties, 
with a clear understanding of all the positive and negative consequences of globalization 
processes, which will first affect the means and mechanisms of economic regulation. 
That is, if Ukraine does not embark on the path of innovative development as soon as 
possible and does not invest in the value of the most reliable source of competitiveness 
and long-term profits for businesses, it will determine the likelihood of pessimistic 
forecasts for the future [1].  

Today there are no foreign investors and patrons who would be interested in the 
development of the real economy of independent Ukraine, except for our society. The 
main goal is to make public procurement truly transparent and to fight corruption 
schemes. 

Thus, construction tenders have always been questionable for transparency, as 
customers who were interested in winning the «right» company used different methods 
to weed out the unwanted. The ProZorro system should put an end to discrimination 
against participants and make public procurement as transparent as possible with clear 
rules that are the same for everyone involved. But this is in theory, but in practice, 
experts say that the system has certain shortcomings, due to which sometimes the 
procurement process is absurd. 

The Property Times tried to understand why public procurement in construction 
raises so many questions and what experts see as the solution. According to the 
ProZorro report for 2019, in the total number of tenders from state customers - more 
than 1.1 million, the largest share falls on construction work – more than 187 thousand 
tenders.  

The most expensive contracts concluded with foreign participants were also 
contracts for construction works and current repairs – over UAH 24 billion. Therefore, 
construction occupies an honorable place in the public procurement system, so it 
received so much attention. 

The main problems encountered in all aspects of procurement: inflated 
qualification requirements; prior conspiracy between companies; obtaining information 
about the tender by the favorite companies before it starts; participation of state 
enterprises; participation of fictitious enterprises; excessive price competition. If we 
look at all these problems in a general sense, we can see one important feature that 
unites all these nuances, namely - the human factor. Although the ProZorro system is 
designed to minimize the influence of subjective factors on the process, unfortunately, 
this is extremely difficult to achieve. 

New e-services have a rather low ability to resist corruption, although they have 
significant budget savings. It's no secret that the whole focus is in the pre-qualification, 
which is prescribed for a particular supplier and in the technical task, which becomes 
specifically incomprehensible to machines.  

That is why it is difficult to track corruption automatically. And it is even more 
difficult to punish those who manipulate. Even when there is conclusive evidence of a 
fictitious tender, more often than not, not even an investigation will be launched, let 
alone a lawsuit. This very human factor creates essentially pointless purchases - a 
simple optimization of processes or the transition to new technologies can remove 
hundreds of positions in government tenders.  

 



143 

 

METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT  

OF FAIRNESS IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT 

 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Khalina V.  

Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture  
Sefer O.L.  

Limited Liability Company Public Procurement Prozoro, director 

Dushnyuk D.V. 
Limited Liability Company Sapphire Consulting 

 
In recent years, new legislation has appeared in public procurement, a number of 

unique technological solutions, and fundamentally new principles of interaction 
between government, business and the public have been developed. This is due to the 
need to move to a model that focuses on both the development of competition and 
overcoming market constraints on the basis of purposeful formation of cooperation 
relations between all participants in the procurement process. 

In general, the transfer of procurement to the electronic plane has become a 
«window of opportunity» for Ukraine in building an accountable, transparent and 
efficient country. After two years of operation of this system, its victories, resonant 
scandals and revealed shortcomings, it is obvious that public procurement still remains 
an area in which there are a number of problems. However, as the experience of these 
years shows, the roots of these problems are not in the electronic system itself, because 
conducting tenders in electronic format cannot kill abuses that occur during 
procurement, the system only provides information on all purchases for further analysis. 

The main problems in the field of public procurement are related to the stages of 
procurement processes that take place either before the stage of procurement 
announcement in the system, where there are certain manipulations, or even avoid open 
bidding. It is the need to reduce corrupt abuses of public funds, as well as the need to 
ensure the inevitability of punishment for them, determine the relevance of the research 
topic, because only improving government regulation can significantly improve the 
work of the entire system. 

Recently, the stakeholders of the public procurement market are increasingly 
asking about the need to develop a methodology for analyzing the functioning of this 
market, especially from the standpoint of fairness for all its stakeholders (customers, 
participants, regulators, the public, etc.). The level of justice, as an indicator, has 
multidimensionality and multidimensionality of its essence. Therefore, in previous 
studies, the authors have selected indicators that reflect various aspects of the 
functioning of the public procurement market and will be used in the analysis. At the 
same time, the diversity of such indicators does not allow to comprehensively 
characterize the effectiveness of public procurement, and even more so, the level of 
fairness in this area or to determine the degree of progress for a particular entity, it has 
achieved in this way. 

Analysis of existing methodological approaches shows that most of them 
involve the use of expert methods at different stages of formation of comprehensive 
comparative assessments, which is not always convenient and justified in a particular 
enterprise. In addition, these approaches mainly assess either individual aspects of 
resource conservation, or consider it as part of other activities of the entity, which 
complicates the definition of a comprehensive assessment of  activities in the enterprise 
as a whole. 

According to the authors, the method of comprehensive analysis of the 
functioning of the public procurement market involves several stages (Fig. 1). The task 
of the first of them is to create a system of baseline indicators that most fully 
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characterize the aspects of the functioning of the public procurement market. The 
selection of indicators is carried out by constructing and analyzing the appropriate 
correlation matrix. Its purpose is to exclude from consideration one of the indicators 
that have a high degree of correlation and interchangeability. This ensures a reduction in 
the initial array of indicators without losing valuable information on the functioning of 
the public procurement market, because having one of the indicators, you can give a 
comprehensive description of the other. Correlation analysis should be performed using 
software packages STATISTICA, Rapid Miner, MS Excel and others.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Stages of analysis of the functioning of the public procurement market  
 
Next, the selection of the most significant indicators is based on the definition of 

the regression relationship between them. The result of the selection of indicators at the 
end of this stage is their array, which corresponds to the volume of 10-20% of the initial 
number of indicators. Selected indicators have different dimensions, which complicates 
their comparison and consolidation into an integrated indicator. In this regard, the 
normalization of the values of indicators, taking into account their diversity. At the 
same time, there are indicators-stabilizers, the growth of which indicates an increase in 
justice, and indicators-destabilizers, the reduction of which has a negative impact on the 
level of justice. Normalization of values of indicators of a positive and negative 
direction, in our opinion, should be carried out by two formulas (fig. 1). 

The next stage of the analysis is to determine the specific weights of each of the 
selected indicators. The following specific weights for the indicators participating in the 
assessment were determined by expert evaluation: competition – 0.2; savings – 0.2; 
efficiency – 0.15; reliability – 0.15; trust – 0.15; labor intensity – 0.15. 

The final stage of the analysis is the calculation of the integrated indicator. The 
result for each year is compared with the average value for the evaluation period. If the 
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value of the integrated indicator is higher than the average for the period, the level of 
fairness will be considered satisfactory, if less, then - unsatisfactory. 

 
PUBLIC SPACE - A RESOURCE OF A CREATIVE CITY 

 

 Associate professor, PhD (Philosophy) Radionova L. А. 
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv  

 
One of the most important concepts of the characterization of urban changes is 

urban space. The space has become an important topic in sociology and philosophy in 
the last decade. The urban space is like a complex reality that differs the city from rural 
area. However, the space as it is seems to modern researchers as not simply the sum of 
the material landscapes. The scientists distinguish at least three types of space:“ real” 
space (physical space that includes buildings, roads and other tangible objects), 
“imaginary” space (intended by a person and constructed in our minds) and  “ real-and-
imaginary” space where local residents live and use it (representation space or the “third 
space” fs it’s called by Edward Soja.) 

The idea is to form the city community through the concept of the lived space. 
According to French urbanist Lefebvre each society makes its own space and the 
modern society is the urbanistic one as to the lived space. Urban space differs from the 
two other types of domain (rural and industrial), which also emphasized by Lefebvre. 

The urban space is defined as the differentiating counterposed to homogeneity 
and rational unity of the previous types of space in the industrial cities. This space is 
controversial because it is multileveled, multivoiced and multilived. 

Differential urban space is created by the local population, which is a participant 
in it. It can be the space of democracy, which is created and managed by the people who 
inhabit it. Described by Lefebvre “right to a town” is the right of local citizens to own it 
and take part in its development. The examples of such city space are known around the 
world. The most prominent occurances are “Arabic spring”, “Capture Wall Struf” 
movement and “Maidan” in Ukraine. 

According to Simmel space is the accumulation of "rotation points". A citizen 
"rotates in different circles" and contacts with different social and cultural worlds. To 
have a common space means that the previously independent elements have brushed up 
against each other. Space is the place of diverse spiritual elements connection: attitudes, 
values, meanings, etc. 

In our opinion, the reason for pessimism in connection to urban public spaces is 
often a reduction in the intensity of specific forms of social life, the disappearance of 
certain types of social activities that correspond to the classic definition of publicity. At 
the same time the real processes taking place in the cities, including the emergence of 
new social forms go unheeded and without appropriate unbiased analysis. Probably we 
need to look for new ways of conceiving public life in the cities; we need a new 
definition, a new vision, a new understanding of the recent social processes and the 
criteria which allow us to see the new public space. In our opinion the theoretical and 
methodological basis here is the philosophy of the city. 

Formation of a social space, where a philosophical"gathering" of man in his 
relationship with objects takes place, is a fundamental philosophical problem. 

To solve this problem, a research is needed on two levels: on the theoretical 
level that represents a philosophical dimension and a value scale of phenomena, and 
also on the application level - programs and projects for development of public spaces 
having important influence on the transformation of cities' social life and the formation 
of the urban community. 
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Public spaces created by man show that the people are active, venturous beings 
tending to purposefully transform their habitat, as well as social beings [1]. A concept 
of man's philosophical "gathering" is intended to demark a unique, personality-filled 
body of culture texts bound together by information space of "cultural nests" (a city 
being considered here a "cultural nest"). 

A city as a "cultural nest" is the result and the object of human's creative 
activity. It is focused on practically all activities. Since the activity is of the 
collaborative nature and is being creative, a "cultural nest" is a quintessence of sociality 
[2]. 

Thus, culture as a system of values associated with a place and history penetrates 
all the fields of human activities, connects a human with a space of residence, 
determines relationships with other people. However an "expansion of culture" spoken 
about today not only by philosophers and culturologists but also by economists, political 
scientists, sociologists, managers, is not just a metaphor reflecting a growing 
importance of culture in the modern world. We are talking about a formation of a new 
environment of values, communication, tool-usage, in which a consumption of cultural 
products and services steps into background, and creations of creative self-expression 
and self-fulfillment possibilities comes into foreground. This is not only a process of 
technologies and communications development and of new genre systems emergence in 
art, this is a political and macroeconomic processes being described by modern theorists 
as establishing of a creative economy. 

References: 1. Sennet, R. The fall of a public person. M.: Logos, 2002. 423 p. 2. 
Sennett R. Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization. New York: 
W. W. Norton, 1994. 504 р. 
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In the conditions of information inflation and restructuring of the usual world 

order, acceleration of all socio-economic processes and transformation of the global 
perception of reality, it is the change of educational paradigm that is a necessary 
precondition for adaptation and even survival in complete uncertainty. Education, and in 
particular higher education, should provide a sense of security, promote the acquisition 
of skills that can be used differently in any activity, learn and retrain throughout life. 

Today's applicants for higher education, who according to the theory of 
generations belong to generation Z (iGen, generation of founders), will enter the labor 
market en masse in the near future. This fact must be taken into account when analyzing 
the results of a survey of employers and applicants on the basic skills that a modern 
worker should have. The fact is that modern «sons-in-law» have radically different 
features of individual consciousness and social mentality. 

Pew Research Center President Michael Smoke says that the unique thing about 
Generation Z is that all technological advances have been a part of their lives since 
birth. Therefore, to some extent, the representatives of the generation of founders have 
technical skills that make up the digital competence of hard skills. 

Google [1] records in the «zeta» all those born after 1993. Jeremy Finch and 
Tessa Weggert believe that Generation Z are people born between 1998 and 2008. 
William Strauss and Neil Howe begin counting Generation Z from the 2000s. 
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According to Sarah Jib, Z is everyone who was born in the second half of the 90's [2]. 
Ukrainian scientists refer to this generation as those born in 2003-2023 [3]. 

Despite the lack of staff in Ukraine, it is quite difficult for this generation to find 
work. The so-called «ageism» (discrimination of a person on the basis of his / her age, 
common in both formal and informal spheres of society [4]) is widespread among 
employers and they do not take into account a number of advantages of this generation 
(high level of responsibility, literacy, focus on results, etc.). 

The advantage of «zets» is their multitasking, but the disadvantage is that they 
can not focus for a long time on something alone. It is important for them to set clear 
goals, flexibility of working hours, career development, in which they value not so 
much the amount of income as the promotion itself. Equally important for them is 
motivation and the ability to be a brand themselves. Nowadays, it is important for 
employers to take into account the differences of generations in order to use the 
strengths of each of them. Recruiters should also consider these features when building 
an EVP (Employer Value Proposition) [5]. Based on the above, the new educational 
paradigm for the new generation should be based on its features, namely: the ability to 
quickly receive and process any information; ability to think creatively; ability to draw 
conclusions independently; ability to quickly change views; ability to multitask; ability 
to easily learn; desire to benefit others; desire to learn something new; rejection of 
dogmatic judgments and a certain uncontrollability; desire for security; striving to 
achieve high social goals. All these features of the new generation make us look for 
non-standard approaches in education and knowledge transfer [6]. 

We are talking about the transformation from erudite competists (whose training 
has just begun to establish modern freelancers) to universal competists, who are able to 
easily function in the virtual world and coexist harmoniously with artificial intelligence, 
giving it all routine work and leaving creativity. According to experts [7], artificial 
intelligence will continue to automate technical skills and stimulate demand for soft 
skills such as creativity, communication and empathy, so the humanities will become 
necessary again. At the same time, the need to change the ideology of education in the 
direction of training such specialists may serve as an explication of the issue. 

 Thus, the labor market is already renewing generations, and hence the 
transformation of human resources. Erudite Competitors (millennials) are replaced by 
job seekers from the generation of «sons-in-law» and form a cohort of so-called 
universal Competists or universals. And they will benefit because they have some of the 
innate skills that will be needed soon. 

Thus, a large-scale study of the needs of the labor market and the requirements 
of employers to future employees of the economic direction revealed the following main 
results [8]: employers are very limited and generally prescribe soft skills in the 
requirements for applicants (for example, sociability, stress resistance); 80.6% of 
respondents consider knowledge of financial accounting necessary, 74.2% - knowledge 
of budgeting, knowledge of financial reporting, knowledge of business planning 
consider this knowledge necessary for graduates of economic specialties, 67.7% of 
respondents consider knowledge of management and accounting necessary, 64.5% 
prefer knowledge of project management; required soft skills are the ability to work in a 
team (4,738 points), communication skills (negotiation skills) (4,677 points), business 
correspondence skills (correspondence) (4,486 points) and critical thinking (4,356 
points), which correlates with the research of the most competent in this matter of world 
organizations; beginning in 2020, representatives of Generation Z enter the labor 
market, which have features different from the existing representatives of other 
generations, which form human resources today, and require other management 
approaches, as well as taking into account their mentality for effective work; formation 
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of universal skills, as well as professional ones, should be formed during training, so the 
program results should include mastering these skills. 

All of this research is based on surveys of key stakeholders in university 
education programs at all levels of higher education and is gradually being implemented 
during their implementation, as well as recommended for dissemination and adaptation. 

References: 1.Wikipedia Google. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Google. 
2.Marketing Media Review. Generation theory: how brands reach the X, Y, Z 
generation'. URL: https://mmr.ua/show/teoriya_pokoleniy. 3.Денисенко М. П., 
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Creative management is based on creativity as a character trait. Creativity is the 

ability to find and identify a problem; generate a significant number of ideas; produce 
dissimilar problems; find original answers, non-standard solutions; improve the object by 
adding individual details; to see in the object new features, opportunities for its new use. 

Creativity, like any quality of character, can be developed and stimulated. Each 
of us has potential abilities that can be revealed with a competent approach. To do this, 
it is necessary to create a favorable psychological climate in the team. A person can 
work creatively only where he feels good, where there is as much freedom and 
independence as possible. It is necessary to use the knowledge and skills of employees 
as much as possible, to give them the opportunity for self-realization. 

The following elements are necessary for the development of creativity: 
1) Competence (knowledge, skills, experience); 
2) Creative thinking, flexibility and persistence in finding a solution; 
3) Internal motivation (personal interest in solving the problem) and external 

(material incentives and career advancement). 
According to philosophical views, creativity is the ability to create, the results of 

which lead to a new unusual vision of a problem or situation. Creative abilities can be 
manifested in the thinking of individuals, in their work, in the works of art created by 
them, and so on. Creativity from the standpoint of psychology - is the level of creative 
talent, the ability to create, which is a relatively stable characteristic of the 
individual [1]. 

Thus, creativity is an important feature of a leader, and creative management is 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Google
https://mmr.ua/show/teoriya_pokoleniy
http://www.economy.in.ua/pdf/1_2020/10.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/top-10-workplace-trends-2020-dan-schawbel
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an integral part of the management system of a modern enterprise. 
The sphere of professional activity of public sector in Ukraine is such that 

attracts special attention of both the population and scientists. This is due to today's 
challenges related to public governance focused on European development standards. 

Most officials work with the development and implementation of innovative 
products, which requires them to acquire new knowledge, skills, and methodological 
approaches that can be used to address organizational issues related to innovation. 
Implementation of such tasks involves the promotion of non-standard, creative 
approaches to solving complex functional situations that arise in the management 
process; implementation of professional and qualification reorientation of personnel in 
accordance with innovative transformations; the use of creativity as one of the key 
factors of self-development, self-realization, self-improvement of employees and 
ensuring the innovative development of public administration institutions. 

Creativity depends on such qualities as ingenuity, the ability to find solutions 
based on new thinking, the ability to look at the problem from different and new angles, 
interest in experimentation, the ability to reflect and continuous learning, the ability to 
come up with new ideas again and again. 

Based on the understanding of public service stuff as a mechanism for 
implementing public administration, prone to constant change and one that requires 
innovative management actions to improve its efficiency, creativity is of particular 
importance 

The development of creativity of public service management staff is closely 
linked to their general and professional competence. Problems of development of 
competencies of public service of all hierarchical levels are becoming more and more 
significant. The actualization of the competence approach to the formation and 
development of ideas, knowledge, skills and abilities of public service staff is associated 
with the growing role of management in ensuring the sustainable development of public 
service [2]. 

The development of creativity of public service management staff is associated 
with the creation of an appropriate organizational environment in which an important 
role is given to the creative manager. Under such conditions, creativity gradually 
penetrates into the thinking and behavior of managers of the new generation, becomes 
an integration component of their qualities promotes professional creativity. Until 
recently, Ukraine has used a technocratic approach to management in the public service 
system, which divides the structure of the organization into those who manage 
(command level) and those who are managed (level of performers). This approach 
suppresses the creative potential of staff, destroys feedback, causing employees to resist 
innovation and change. In this regard, creativity as an interconnected system of creative 
methods, decisions and actions that contribute to achieving or maintaining the optimal 
level of functioning and development of management, is the implementation of a 
holistic creative approach to business, management staff, the entire management 
system. 

The creativity of the public service institution can be expressed at the objective 
and subjective levels. The objectivity of the creativity of the public service is proved 
through the analysis of the conditions and circumstances of the implementation of 
creative changes. The subjectivity of its existence allows identify and evaluate the 
resources of creativity of management staff, including creative potential and value 
orientations, which mean the desire for creative self-realization [3]. 

Creativity of public service creates the potential ability and possibility of public 
service as a state institution to creative acts that lead to a new view of the management 
situation and the formation in such a space of management action of new principles and 
ideas that have a managerial effect. 
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The introduction of public service creativity will be an innovative factor in 
accelerating the implementation of the public administration reform, will contribute to 
the improvement of public service staffing mechanisms and will create preconditions 
for increasing the prestige of public service in Ukraine. 
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Публічний  сектор є невід'ємним елементом національної економіки будь-

якої країни і під впливом різних факторів (економічних, соціальних, політичних, 
інституційних) піддається постійним трансформаційним змінам. Незважаючи на 
досить тривалий період часу після переходу від командно-адміністративної 
моделі до ринкової, у вітчизняній економіці залишаються проблеми, пов'язані з 
сировинною орієнтацією, диспропорціями в галузевій і регіональній структурах, 
збільшенням диференціації доходів і низькими темпами зростання рівня і якості 
життя населення.  

У вітчизняній науці питання державного регулювання відтворювальних 
процесів активно досліджували О. Длугопольський[1], Н. Гавриленко[2-3], Є. 
Ставровський[4], О. Саліхова[5], О. Попович[6] та ін. 

Національні цілі розвитку встановлюють взаємопов'язані пріоритети 
соціально-економічної політики. Разом з цим, передбачається зниження частки 

держави в економіці і підвищення її ефективності. До індикаторів рівня розвитку 

соціально-економічної системи, яка забезпечує процеси розширеного відтворення, 

відносяться ВВП, продуктивність праці, фондовіддача, індекс промислового 
виробництва, частка інвестицій у ВВП, коефіцієнт оновлення основних фондів, 

валові внутрішні заощадження. При оцінці науково-технічного розвитку, науки і 
освіти можна використовувати такі показники, як внутрішні витрати на 
дослідження і розробки по секторам діяльності, число організацій, що виконували 
наукові дослідження і розробки по секторам діяльності, число організацій, що 
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виконували наукові дослідження і розробки, видатки на цивільну науку з коштів 

державного бюджету, витрати на освіту, у % від ВВП, чисельність здобувачів 
вищої освіти, що навчаються за рахунок бюджетного фінансування (на початок 
навчального року).  

Таблиця 1  

Система показників методики дослідження ефективності функціонування 
публічного сектора 

Розділ Показники 

Економіка - Темп росту ВВП, у % 
- Місце України серед країн за паритетом купівельної 

спроможності 
- Продуктивність праці, ВВП в розрахунку на одного 

працюючого, грн 
- Індекс промислового виробництва, у % 
- Несировинний неенергетичний експорт, млрд. дол. США 
- Рівень інфляції, у %  
- Частка інвестицій в ВВП, у % від ВВП  
- Коефіцієнт оновлення основних фондів, у %  
- Індекс зміни фондовіддачі, у %  
- Валові внутрішні заощадження, у % від ВВП  
- Податкове навантаження, у % 

Інновації - Питома вага організацій, що здійснюють технологічні 
інновації, у %  

- Коефіцієнт винахідницької активності (число вітчизняних 
патентних заявок на винаходи, поданих в Україні, в 
розрахунку на 10 тис. осіб населення), одиниць 

- Рівень інноваційної активності, у % 

Наука - Внутрішні витрати на дослідження і розробки по 
секторам діяльності, млн. грн.  

- Число організацій, що виконували наукові дослідження і 
розробки, од. 

-  Витрати на науку з коштів державного бюджету, млн. 
грн. 

Демографія - Чисельність населення, млн. чол 
-  Очікувана тривалість життя при народженні, років  

Рівень життя 
населення 

-     Реальні наявні доходи населення, у %  
-     Чисельність населення з доходами нижче величини  
       прожиткового мінімуму, у % від загальної чисельності        
       населення  
-     Рівень безробіття, у% 

Охорона 
здоров'я 

-     Захворюваність населення (всі хвороби), тис. осіб 
-     Захворюваність дітей від 0-14 років (всі хвороби), тис. 
осіб 

Освіта -      Витрати на освіту, у % від ВВП  
-      Чисельність студентів, що навчаються за рахунок  
       бюджетного фінансування (на початок навчального       
       року), тис. осіб 

Екологія -     Обсяг витрат на охорону навколишнього середовища, у 
% до ВВП 
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Рівень розвитку інноваційної діяльності можна  виміряти показниками 
питомої ваги організацій, що здійснюють технологічні інновації коефіцієнтом 
винахідницької активності (число вітчизняних патентних заявок на винаходи, 
поданих в Україні, в розрахунку на 10 тис. осіб населення), рівнем інноваційної 
активності. Доцільно відзначити цілий  комплекс індикаторів якості життя 
населення, таких як реальні наявні доходи населення, чисельність населення з 
доходами нижче величини прожиткового мінімуму, рівень безробіття, природний 
приріст чисельності населення, очікувана тривалість життя при народженні, 
захворюваність населення (всі хвороби), захворюваність дітей віком від 0-14 років 
(всі хвороби), обсяг витрат на охорону природного навколишнього середовища, у 
% до ВВП. Всі зазначені показники взаємопов'язані між собою. Наприклад, 
прискорення темпів економічного зростання неможливо без науково-
технологічного розвитку, впровадження цифрових технологій, а від темпів 
зростання ВВП залежить рівень і якість життя населення. У таблиці 1 наведена 
система показників, що відображають результати процесу відтворення в 
українській економіці і дозволяють оцінити ефективність державного сектора з 
позиції досягнення цілей економічного розвитку. 

Розподіл показників на декілька блоків дозволить забезпечити комплексну 
оцінку декількох напрямків відтворювального процесу.  

Література: 1. Длугопольський О. В. Теорія економіки державного 
сектора: навч. посіб./ О.В. Длугопольський. – К.: Професіонал, 2007. – 592 с; 2. 
Інноваційні підходи до розвитку регіону в умовах інтеграційних процесів /L. O.  
Hryshyna, N. V. Havrylenko – Збірник наукових праць НУК, 2014; 3. Гавриленко 
Н.В. Податкове стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу: 
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Н. В. Гавриленко. – 
Одеса: Одеський національний економічний університет, 2013. – 24 с.; 4. 
Ставровський Є. Про формування державного сектора економіки / Є. 
Ставровський// Економіка України. – 1999. – № 7. – С.12–19.; 5. Саліхова О. Б. 
Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток і останні світові 
тенденції та уроки для України / О.Б. Саліхова // 2015. – №9. – С.19–37.; 6. 
Попович О.С. Феномен бюрократії у контекті науково–технічного та 
інноваційного розвитку / О.С. Попович // Вісник НАН України. – 2003. – №6. – 
С.36–47. 
 
ФІНАНСОВА ТА НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО  ПРОЗОРОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ОЦІНКИ СТАЛОСТІ ЕКОНОМІКИ 

 
Д-р екон. наук, проф. Євсєєва О.О. 

Український державний університет залізничного транспорту 

 
Досягаючи певних економічних результатів суспільство не зупиняється, а 

потребує упровадження нових технологій, направлених на подальше підвищення 
якості життя та економічних результатів. Саме цим і можна пояснити стрімкий 
розвиток упровадження процесів цифровізації та креативізації економічних 
процесів. [1] Будь-який бізнес базується на стратегії, що визначає напрям 
розвитку підприємства, і фінансах, які показують, що підприємство може 
заробити в процесі реалізації своєї стратегії. 

Згідно статті 42 Господарського кодексу України [2] «підприємницька 
діяльність – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 
господарська діяльність, яка провадиться суб'єктом господарювання з метою 
досягнення економічних і соціальних результатів, а також отримання прибутку». 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=206488884736463168&btnI=1&hl=uk
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До поставленої мети підприємство приходить, застосовуючи технології 
фінансового менеджменту [3]: стратегічний управлінський облік – відбір 
інформації, необхідної для прийняття тих або інших управлінських рішень; 
стратегічне бюджетування – інструмент реалізації стратегічного плану.  

У загальному випадку існує декілька видів стратегій розвитку 
підприємства [3]: зростання (зовнішнє та внутрішнє); обмежене зростання; 
скорочення (відсікання зайвого, скорочення та переорієнтація, ліквідація); 
поєднання різних видів стратегій. 

Усі види стратегій із фінансової точки зору можна оцифрувати за таким 
критерієм, як вартість компанії (бізнесу). Успішну діяльність компанії, її 
стратегічну ціль визначають, як правило, через досягнення заданих ключових 
показників ефективності (KPI, Key Performance Indicators). [3] 

Із практичної точки зору стратегія компанії передбачає встановлення та 
контроль цілей і показників у наступних основних аспектах діяльності компанії 
[3]: фінанси; клієнти; внутрішні бізнес-процеси; навчання та розвиток персоналу. 

Складання фінансової звітності, як проміжної, так і річної, є невід'ємною 
частиною роботи бухгалтера. Зрозуміло, дуже важливо скласти фінансову 
звітність, повну чи скорочену, правильно. Однак це не самостійна мета – 
фінансова звітність є джерелом інформації для подальшого аналізу та прийняття 
грамотних управлінських рішень. Ось чому її дані повинні бути коректні, а 
кваліфікований бухгалтер зобов'язаний уміти аналізувати фінансову звітність і 
надавати пояснення та рекомендації керівникові.  

У країнах ЄС, Азії, Україні сьогодні існують директиви та регуляторні акти 
для великих компаній з розкриття нефінансових показників в своїх щорічних 
звітах. [4] 

Нефінансова звітність – це звіти компаній, де відображені нефінансові 
показники, а саме показники з корпоративної соціальної відповідальності, або 
ESG показники (екологічні, соціальні та управлінські). Часто ці звіти називають 
звітами зі сталого розвитку, або корпоративної соціальної відповідальності. 
Близько 78% компаній у світі готують нефінансові звіти (дослідження Інституту 
відповідальності інвесторів). Додатково, все більше компаній (40% на 
міжнародній арені)  почали включати нефінансові показники в щорічні звіти.  [4] 

Останній тренд – інтегрована звітність, за якою майбутнє, на думку 
експертів. Інтегрований звіт надає фінансову і нефінансову інформацію, її 
стратегію та  досягнення, стиль управління (з економічної та соціальної точки 
зору), підкреслюючи зв'язок між цими аспектами в короткостроковому, 
середньостроковому та довгостроковому періоду/ [4] 

У рамках гармонізації українського законодавства із європейським, у 2019 
році вперше великі компанії України мали готувати звіт про управління за 2018 
рік. Це втричі підвищило кількість звітів в Україні серед ТОП-100 великих 
компаній, але проблема в тому, що в цілому звіт про управління «спустили» на 
бухгалтерію – для галочки і виконання норми регулятора. Такий підхід суттєво 
відмінний від європейського підходу, де нефінансові звіти готуються із 
залученням топ-менеджерів, комунікуються ними серед співробітників та 
зовнішніх стейкхолдерів, більше того штрафи за невключення нефінансових 
показників у щорічні звіти також йдуть на топ-менеджера. [4] 

Для соціально відповідальних  компаній нефінансові звіти – це пошук 
сенсу і інструмент для того, щоб [4]: продемонструвати місію компанії; показати 
співробітникам, в якій компанії вони працюють, інвесторам - в яку компанію вони 
інвестують, а партнерам - з ким вони працюють; налагодити діалог із 
громадськими організаціями та місцевими громадами. 
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Українські компанії також починають шукати сенс в звітності, переходячи 
від просто оприлюднення показників до концептуальних питань.  

Звіт компанії – це репутація, підвищення довіри, це інвестиції, тому що 
інвестори готові зменшувати відсотки в тому числі і завдяки звіту. Враховуючи 
переваги звітності, для підготовки звіту міжнародні компанії не просто збирають 
статистичні показники, наприклад проведено 4 круглі столи, а показують свій 
вплив, для чого і чому ці столи проводились, якого результату досягли і як це 
впливає на стейкхолдерів. [4] 

Компанії мають бути готовими, що дуже скоро навіть потенційні 
співробітники попросять почитати її нефінансові звіти. Тому нефінансові звіти 
мають відповідати певним вимогам та критеріям їх складання (авторський погляд, 
складено за джерелом [4]: сенс звіту; відповідальність; цільова група 
користувачів; структурованість звіту; читабельність та ілюстративність; 
кейсовість; доведення впливовості на довкілля, економіку та суспільство; 
корпоративна опосередкованість; PR-комунікативність; зворотність. 

Отже, нефінансова звітність є інструментом соціальної відповідальності 
бізнесу, основна мета якої «допомогти підприємствам вимірювати, зрозуміти та 
повідомити стейкхолдерам про свою економічну, екологічну, соціальну та 
управлінську діяльність, а потім встановлювати цілі та ефективніше керувати 
змінами» [5]. Нефінансовий звіт виступає основною платформою для передачі 
результатів сталого розвитку та впливів – позитивних чи негативних, що стає 
реальним підґрунтям для створення соціальних, екологічних та економічних 
переваг для кожного учасника бізнесу. 

Література: 1. Євсєєва О.О. Прикладне значення осучаснення базових 
положень філософії економіки в умовах цифровізації та креавітизації економічних 
процесів. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість 
та сталий розвиток: Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (Харків, 27–28 травня 2020 р.). Харків: ХНУБА, 2020. С. 65–67. 2. 
Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436-IV. 3. Річна фінансова 
звітність на практичних прикладах. Бібліотека Баланс: практичне керівництво. № 
24. 2019. 4. Навіщо бізнесу звіти зі сталого розвитку: Економічна правда [веб-
сайт].  URL : https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/31/653160/. 5. Гамалко 
О.Б. Нефінансова звітність як інструмент вимірювання соціальної діяльності 
вітчизняних підприємств. Статистика України, № 4, 2017. URL : 
file:///C:/Users/1/Downloads/su_2017_4_12.pdf  
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Протягом останніх десяти років в нашій державі ведеться активна 

діяльність, що полягає в розбудові, вдосконаленні та приведенні інституту 
запобігання корупції до існуючих міжнародно-правових стандартів. Така 
масштабна діяльність пов’язана з тим, що корупція завдає суспільству шкоди в 
особливо великих розмірах, знижує ефективність діяльності органів публічної 
влади і підриває їх авторитет, ускладнює економічний розвиток країни загалом. 
Корупція деформує правосвідомість громадян, створюючи у них уявлення про 
можливості задоволення особистих інтересів у інший, заборонений 
законодавством спосіб. Крім того, обраний Україною курс на європейські 

https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/31/653160/
file:///C:/Users/1/Downloads/su_2017_4_12.pdf
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цінності, передбачає існування нульової толерантності до корупції як серед 
населення, так і державних інституцій, а тому й в країні загалом. 

Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 
року (ратифікована Україною 18.10.2006 року) [1] можна назвати визначальним та 
одним із основних міжнародних нормативно-правових актів у цій сфері, оскільки 
вона визначає фундаментальні засади антикорупційної політики, відповідно до 
яких розвивається й національне законодавство.  

Розробленням стандартів запобігання корупції здійснюється й державами-
членами Ради Європи – Групи держав проти корупції (GRECO). Приєднавшись до 
ГРЕКО у 2006 році, Україна взяла на себе зобов’язання щодо створення 
ефективної антикорупційної політики, запровадження дієвого механізму із 
запобігання корупції. Європейські стандарти у сфері запобігання корупції, що є 
важливими та необхідними для імплементації Україною, передбачені також 
Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією, Цивільною конвенцією про 
боротьбу з корупцією та Додатковим протоколом до Кримінальної конвенції про 
боротьбу з корупцією. Значна частина положень вищезазначених актів лягла в 
основу чинного Закону України «Про запобігання корупції» [2] (далі – Закон). 

На онові здійснення аналізу міжнародно-правових актів у цій сфері, науковці 
проводять їх теоретичне дослідження, визначають елементи системи запобігання 
корупції, а також висувають теоретичні напрацювання щодо їхнього вдосконалення. 

Шиханцов Г. Г. у своїй праці поділяє заходи запобігання корупції на два 
види: загальносоціальні та спеціальні. До загальносоціальних автор відносить 
«посилення соціальної спрямованості економічних реформ, вдосконалення 
податкового законодавства, забезпечення чіткої правової регламентації діяльності 
органів державної влади, законності і гласності такої діяльності, державного і 
громадського контролю за нею, підвищення морального і культурного рівня 
населення, залучення інститутів громадянського суспільства до боротьби з 
корупцією»; до спеціальних – «законодавче визначення переліку корупційних 
злочинів, яке створює необхідні правові передумови системи офіційного 
моніторингу цієї групи злочинів; законодавче визначення суб’єкта корупційного 
злочину; проведення експертизи чинного законодавства для виявлення прогалин, 
які сприяють зростанню корупції; розмежування дисциплінарно, адміністративно 
і кримінально караних корупційних правопорушень» [3].  

Відповідно до Закону, систему заходів запобігання корупції складають: 
обмеження для осіб, на яких поширюється дія Закону; заходи зовнішнього та 
самостійного врегулювання конфліктів інтересів; вимоги до правил етичної поведінки 
вказаних осіб; фінансовий контроль; інститут викривачів; відповідальність за 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; інші механізми запобігання і 
протидії корупції (антикорупційна експертиза, спеціальні перевірка тощо). 

Досліджуючи місце механізму декларування в системі заходів запобігання 
корупції, його слід віднести одночасно і до загальносоціальних, і до спеціальних 
заходів. Декларування є загальносоціальним заходом з огляду на те, що завдяки 
поданим деклараціям діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, стає прозорою та доступною для 
громадського контролю. Суспільство може переконатись, що вказані особи діють 
у межах своїх повноважень та на благо держави. Крім того, декларування є 
спеціальним заходом, оскільки є встановленим Законом фінансовим контролем, 
що полягає в обов’язку особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, подати декларацію про свій фінансово-матеріальний 
стан. У такий спосіб стає можливим виявлення стрімкого збільшення доходів 
невідомим способом, ознак корупційного правопорушення та притягнення винних 
до відповідальності. Як зазначає Козачина А. М., декларування запроваджене «1) 



156 

 

з метою виявлення «індикатора корупції» – фактів, що свідчать про можливе 
вчинення посадовою особою корупційного правопорушення; 2) з метою 
виявлення конфлікту інтересів за обставин, коли особисті інтереси посадової 
особи можуть призвести до необ’єктивного виконання ним службових обов’язків» 
[4, с. 237]. Декларування запроваджене не з метою виявлення доходів суб’єктів 
декларування та з’ясування деталей його приватного життя, а покликане запобігти 
конфлікт інтересів вказаних осіб, що може призвести до корупції. 

Стаття 366-1 Кримінального кодексу України [5] (далі – КК України), що 
передбачала відповідальність за декларування недостовірної інформації, була 
віднесена законодавцем до корупційних злочинів, перелік яких надано у примітці 
до статті 45 КК України. Станом на сьогодні вказана стаття втратила чинність, її 
було виключено з переліку корупційних злочинів, проте актуальну статтю 366-2 
КК України, що регулює ті ж самі суспільні відносини, до згаданого переліку не 
включено. Зважаючи на те, що декларування недостовірної інформації є 
кримінальним правопорушенням, відповідальність за який була впроваджена на 
підставі Закону, та одним з надзвичайно важливих заходів запобігання корупції у 
діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, законодавцю слід внести відповідні зміни. 

Отже, механізм декларування інформації та її вибірковий моніторинг 
обмежують прояви корупції, роблять більш вірогідним викриття осіб, що вчинили 
корупційне правопорушення, та передбачають настання негативних наслідків для 
тих, чиї офіційні джерела прибутку та майновий стан не відповідають 
задекларованому рівню життя. У такий спосіб декларування робить прозорим 
виконання особою своїх обов’язків та запобігає конфлікту публічних і особистих 
інтересів, що і є ціллю антикорупційної політики. 

Література: 1.Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 
31.10.2003 року № 995_c16. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 49.2.Про 
запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Відомості 
Верховної Ради. 2014. № 49. с. 2056. 3.Криминология: учеб. пособие/ Шиханцов 
Г. Г. Минск: Тесей, 2006. 296 с. 4.Козачина А. М. Передумови дослідження 
кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації. 
Актуальні проблеми кримінального права: матеріали X Всеукр. наук.-теорет. 
конф., присвяч. пам’яті проф. П. П, Михайленка (Київ, 22.11.2019 р.). Київ: Нац. 
акад. внутр. справ, 2019. С. 235-239. 5.Кримінальний кодекс України: Закон 
України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 
25-26. с.131. 

 
СТАЛІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ:  

ВПРОВАДЖЕННЯ В ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР 

 
Здобувач вищої освіти Кавун Ю.Є. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Халіна В.Ю. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
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 публічних екозакупівель (ПЕЗ). Надання переваги відносно придбання 
товарів та послуг з покращеними екологічними характеристиками дозволить 
сформувати ринок «зеленої» продукції, системно збільшувати його ринкову долю 
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що, у свою чергу, сприятиме розвитку екологічних технологій, інновацій та 
інвестицій.  

ПЕЗ, 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 зі зниженням викидів забруднюючих речовин та 
парникових газів; зменшення відходів виробництва та споживання [1]. 

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 використання. 
У випадку з послугами враховуються системи і матеріали, що використовуються 
для надання послуг. Щоб визначити, які товари і послуги повинні в першу чергу 
закуповуватись за «зеленим» принципом, потрібно враховувати [2]: обсяг 
закупівель (вартість і кількість державних контрактів); вплив на довкілля і правові 
зобов’язання, наприклад, зі зниження викидів парникових газів; ємність ринку і 
витрати на постачання екологічно безпечних товарів і послуг; наявність критеріїв 
та інших інструментів здійснення «зелених» закупівель. Незважаючи на те, що 
втілення ідеї «зелених» закупівель є добровільним інструментом для 
використання в державній політиці і державні органи мають право обирати якою 
мірою їх реалізовувати, вони мають значні економічні, екологічні, соціальні 
переваги. У зв’язку з цим, можна виділити ряд переваг, класифікувавши їх за 
різними критеріальними ознаками. ПЕЗ та принципи, на яких вони здійснюються, 
мають охоплювати усі етапи життєвого циклу товару (видобування ресурсів, 
власне виробництво, транспортування та логістика, використання продукту, 
утилізація чи переробка). В разі дотримання цих умов буде досягнута головна 
мета ‒ розвиток та функціонування на принципах сталості. 

Література: 1. Халіна В.Ю., Устіловська А.С., Вєтрова В.В., Гончаренко 
П.І. Адаптація механізму впровадження «зелених» закупівель до вітчизняних 
економічних умов. Ефективна економіка. №4. 2019. URL:  
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7004. 2. Настанова щодо застосування 
зелених закупівель в державному та приватному секторах економіки. 2013. 76 с. 
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Волинський національний університет імені Лесі Українки 

 

Публічні закупівлі є інструментом формування рівня попиту та пропозиції 
на національному ринку, який значно впливає на розвиток конкурентного 
середовища в Україні. Такі закупівлі складають значну частину економіки 
розвинутих країн та можуть стати стимулом для впровадження інновацій. У 
контексті демократизації суспільства прозорість використання публічних коштів 
державою є передумовою для мінімізації фінансових втрат держави та 
підвищення ефективності забезпечення виконання її функцій. 

Запровадження в Україні електронної системи закупівель «Прозорро» 
дозволило суттєво підвищити ефективність державних закупівель, хоча й не 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7004


158 

 

вирішило всіх її проблем. До позитивних рис сучасної системи публічних 
закупівель в Україні експерти відносять наступні: закупівлі на всіх етапах 
проведення проводяться в онлайн режимі; відсутність часових витрат на логістику 
для подання комерційних пропозицій; збереження історії редагувань в 
електронній системі, що дозволяє бачити видалені документи; відкритість даних 
про оголошені закупівлі та виконані договори. 

З квітня 2020 р. поліпшилися умови здійснення публічних закупівель, 
оскільки набула чинності нова редакція Закону України «Про публічні закупівлі». 
Нова процедура торгів з обмеженою участю запрацювала з 19.10.2020 р., хоча й 
вона не позбавлена певних недоліків. Зокрема, лише 1,5 % публічних закупівель в 
Україні проводяться з використанням критеріїв, що встановлюють чіткі вимоги до 
якості, економічності, енергоефективності, екологічності предмету закупівлі. 
Крім того, практично не враховується вартість життєвого циклу товару при 
визначенні його тендерної ціни.  

Зарубіжні та українські експерти пропонують використовувати не тільки 
ціновий критерій при проведенні торгів, а повний спектр критеріїв для оцінки 
тендерних пропозицій. Оскільки ціна є визначальним критерієм для вибору 
постачальника товару (послуг) з точки зору економії бюджетних коштів, 
використання нецінових критеріїв для оцінки тендерних пропозицій ще не стало 
поширеною практикою. Водночас, це може негативно позначатися на  
фактичному виконанні зобов’язань за договорами поставки товарів, робіт та 
послуг, особливо в умовах фінансово-економічної кризи, яку зараз переживає весь 
світ та Україна. 

Експертами з тендерних закупівель пропонується розглядати такі нецінові 
критерії: термін виконання договору; гарантійне обслуговування; експлуатаційні 
витрати; вплив на довкілля, вартість життєвого циклу товару тощо. Для 
виконання Угоди про асоціацію з ЄС при проведенні тендерних закупівель в 
Україні особливу увагу слід приділяти й такому новому критерію, як частка 
«зеленої» енергії, що буде використана при виробництві того чи іншого товару, 
оскільки на цей фактор ЄС звертає все більшу увагу. 

В Європі вирішення питання утилізації техногенних відходів значно 
прискорило впровадження так званих «зелених закупівель». Зараз принципи 
зелених (сталих) закупівель поступово впроваджуються і в Україні за підтримки 
проєктів технічної допомоги ЄС. Мінекономрозвитку України вже підготувало 
необхідні зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» для посилення 
застосування екологічних стандартів та маркувань у поєднанні з оцінкою повної 
вартості життєвого циклу стосовно предмету закупівлі. 

 
ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОЗОРОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

 
Д-р екон. наук, проф. Кічурчак М.В. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

В економіці України відбувається реформа децентралізації, однією з 
головних складових якої є фіскальна децентралізація. З огляду на це важливо 
визначити теоретико-методологічні засади фіскальної децентралізації як чинника 
забезпечення прозорості державного сектору.  

Питання просторового акумулювання і розподілу фінансових ресурсів в 
національній економіці пов’язані із моделлю “голосування ногами” [1, р. 416–
418]. Підхід Ч.Тібу, ґрунтується на аналізі конкурентних відносин між двома 
громадами, що формуються за умов високої мобільності людських ресурсів, 
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оцінки можливих вигід і втрат під час здійснення платежів за суспільні блага і 
головних напрямів дій місцевої влади з поліпшення способів надання таких благ. 
Учений сформував головні принципи побудови теорії фіскальної децентралізації 
(фіскального федералізму) і детермінував умовний поділ субнаціональних 
юрисдикцій на “бідних” і “багатих”, що у практичній площині є підставою для 
індукування асиметрії у формуванні доходів місцевих бюджетів і поступового 
нівелювання принципу субсидіарності.  

Подолання цих суперечностей орієнтоване на визначення мінімальних 
стандартів виробництва суспільних благ і пошук компромісу в досягненні 
горизонтальної рівності. На підставі аналізу моделей фіскального вирівнювання у 
разі надання чистих і квазічистих суспільних благ центральним і локальним 
урядами, Дж.Б’юкенен і Р.Вагнер детермінували умови розрахунку 
міжрегіональних трансфертів і чинники переборювання фіскальних намірів 
міграції індивідів у регіони з вищим рівнем добробуту [2, р. 154–158]. З огляду на 
досягнення прозорості функціонування державного сектору це мінімізує ризики 
розгортання фіскальних “війн” між центром і регіонами, наслідком чого є 
посилення соціальної напруженості, суб’єктивізм, корупція і зростання 
неспроможності держави. 

На теоретичному рівні це специфікувало й формулювання В.Оутсом 
жорстких критеріїв фіскальної децентралізації [3, с. 3–4]. Водночас їхнє 
дотримання деформується через асиметричність інформації, недоліки 
інкорпорації фіскальних інституцій і фрірайдерську поведінку, наявність 
екстерналій від споживання локальних суспільних благ. Це стало підставою для 
становлення другої генерації теорії фіскальної федералізації, в якій під час 
конструювання моделі такої децентралізації брали до уваги політичний процес і 
поведінку політичних суб’єктів, неповноту інформації під час ухвалення рішень, 
м’які бюджетні обмеження, розподіл ризиків і міжюрисдикційне страхування [4, 
р. 356, 360–366]. Умови доповнили чинниками демократизації взаємодії 
національного і субнаціональних інститутів влади для нівелювання негативних 
наслідків ухвалення політичних рішень, інституціювання найпридатнішого 
розподілу державних видатків і податкового тягаря, визначення добробутних 
виграшів від фіскальної децентралізації. 

Окреслено й системні проблеми, які виникають у результаті дотримання 
принципів фіскальної децентралізації. У багатьох країнах не подано безумовного і 
точного “контракту” між національним і субнаціональними інститутами влади; 
місцеві бюджети містять м’які обмеження, що асоціюється з проблемами 
фіскальної стійкості місцевих бюджетів, переоподаткування та виконання 
зобов’язань з обслуговування боргу; система управління суспільними видатками є 
частково спотвореною через відсутність якісного контролю і конкретизацію 
відповідальності [5, р. 95–100]. Загальною закономірністю є те, що країни з 
вищим рівнем порівняно з країнами з нижчим рівнем економічного розвитку 
прагнуть посилити фіскальну децентралізацію.  

Гносеологічною особливістю моделей фіскальної децентралізації на 
пострадянському просторі стало врахування характеру територіально-
адміністративного устрою, що зумовило інституціювання таких міжбюджетних 
відносин, які б узгодили між собою бюджетний унітаризм і федералізм. З огляду 
на це взято до уваги залежність надходження доходів бюджету від промисловості, 
добування та експорту природних ресурсів; реструктуризацію форм 
перерозподілу коштів і незавершеність розподілу сфер відповідальності і 
видаткових повноважень; наявність “дилеми трикутника” у фіскальній 
децентралізації, що орієнтована на досягнення економічної ефективності, 
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соціальної справедливості і макроекономічної стабільності; вигоди та недоліки 
міжрегіональної конкуренції, маятниковий характер розвитку федералізму. 

Українські науковці сформували напрями модернізації системи публічних 
фінансів, визначили закономірності і принципи децентралізації фіскальних 
функцій держави для забезпечення сталого розвитку, проаналізували сучасний 
стан та основні етапи розвитку міжбюджетних відносин, формування 
методологічних основ розподілу видаткових повноважень органів місцевого 
самоврядування [6, с. 75–83; 7, с. 143–147]. Згідно з цим імплементація головних 
засад фіскальної децентралізації є надзвичайно складним і тривалим процесом. 

Отже, забезпечення прозорості державного сектору в умовах фіскальної 
децентралізації в економіці України має такі особливості: одночасне поєднання 
теоретичного конструювання та трансформації моделі фінансових відносин між 
національним і регіональними рівнями; непослідовність інституціювання 
принципів фіскальної децентралізації; обґрунтування запровадження національної 
моделі фіскальної децентралізації, що бере до уваги специфіку соціально-
економічного розвитку регіонів, потребу посилення їхньої фінансової автономії, 
важливість розбудови територіальної системи демократії та нівелювання проявів 
сепаратизму. 
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Виховання дітей завжди залишається складним завданням. Змінюється час 

та ритм життя, змінюються суспільні цінності, а проблеми виховання дітей 
завжди залишаються. Якщо раніше державою планувались заходи із матеріальної 
підтримки сімей, які потрапили в тяжкі обставини через інфляційні та кризові 
процеси, та обставини, які виникли у разі нестабільного соціально-економічного 
розвитку, то в даний час пріоритетними стають завдання із пропаганди сімейних 
цінностей, формування сім’ї, формування свідомого та відповідального ставлення 
до батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей через підвищення рівня 
їх свідомості, відповідальності, мобільності, економічної активності, 
життєстійкості, самостійності та спроможності. Серед конкретних заходів 
реалізації цих завдань державою передбачені такі [1]: надання в установленому 
порядку фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям; 
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навчання представників молодіжних та дитячих громадських організацій для 
підвищення рівня їх компетентностей для роботи з молоддю; надання 
консультацій інститутам громадянського суспільства, які працюють з молоддю, 
для підвищення рівня їх якості роботи з молоддю. 

Автори звертають увагу на шляхи та способи розв'язання проблем, які 
запропоновані в програмі, серед яких дуже важливими є популяризація соціально 
безпечної поведінки, збереження репродуктивного здоров’я, у тому числі шляхом 
сексуальної освіти; сприяння гармонійному психічному розвитку, у тому числі 
через психологічну допомогу та посилення відповідального ставлення до 
планування сім’ї та відповідального батьківства. Тому що, наразі, невтішною є 
вітчизняна статистика дитячих правопорушень і поява категорії «непочутих 
дітей». До цієї категорії відносяться діти, які не знайшли підтримку вирішення 
своїх проблем і через це здійснили правопорушення, або, ще гірше, вчинили 
суїцид. Підтвердженням цього є невтішна статистика кількості дитячих 
самогубств. За статистичними даними Міністерства внутрішніх справ України 
вона зростає з кожним роком, так у 2020 році наклали на себе руки 123 підлітки, а 
вже на початку березня 2021 року органами Національної поліції були 
зареєстровані 25 випадків самогубств і 91 спроба вчинити такі дії, тому це 
питання є гострою проблемою в Україні [2]. Серед причин позитивної динаміки 
наведених статистичних даних є те, що багато дітей бояться та соромляться 
спілкуватися з батьками, шкільним психологом та класним керівником, 
вважаючи, що їм не повірять, накричать, скажуть: «це твоя провина» та інше, є 
випадки, коли ні до кого звернутися по допомогу, бо батькам не вистачає часу на 
виховання, спостерігається байдуже та безвідповідальне ставлення до долі своїх 
дітей через психологічний або фізичний стан (втома на роботі, стреси тощо), 
агресія, зацікавлення тільки успіхами в школі, або в інших видах діяльності, 
незнання батьківських обов’язків, егоїзм, вживання алко- та нарко- речовин, 
аморальний спосіб життя, через що такі діти відчувають себе покинутими та 
самотніми та можуть залишитися «непочутими».  

Відомі соціологи та автори наукових робіт з дитячої психології, такі як 
О. І. Антонова [3], І. Ф. Дементьєва [4], Г. К. Стасюк [5], В. Н. Мясіщев [6],  
М. А. Мелія [7], Н. Ф. Голованова [8] розглядали психологічний стан таких дітей, 
вважаючи, що у винні у появі «непочутих дітей» лише батьки, які неправильно 
виховували, спілкувалися та реагували на проблеми своїх дітей. Відомий 
американський психолог Деклер Джоан [9], автор книги «Емоційний інтелект 
дитини. Практичний посібник для батьків» зазначив: «Не дивлячись на кращі 
спонукання, багато батьків схильні звільнятися від дитячих страхів і розладів, як 
ніби вони нічого не значать.» Які проблеми виникають? Соціологи виділяють ряд 
основних проблем про які більшість дітей мовчать, не розповідаючи батькам, це 
булінг, самотність, нерозуміння уроків у школі, страх за невиконані домашні 
завдання, неуспішність перед батьками та навіть сексуальне домагання. Шкільний 
психолог у таких ситуаціях залишається не потрібним через недовіру у допомозі 
розв'язання проблеми та невіру в анонімність і конфіденційність, страх перед 
насмішками через відвідування та спілкування з ним. Можлива ситуація, коли 
вчителі, батьки та друзі не розуміють проблем та переживання дитини, почуттів, 
страхів та погіршення ситуацій, або байдуже відносяться. Авторами пропонується 
привернути особливу увагу реалізації рішень державної соціальної програми, які 
спрямовані на розвиток соціалізації дітей та підвищення їх життєстійкості та, як 
наслідок, зменшення кількості «непочутих дітей». Для цього на місцевих рівнях, у 
територіальних громадах, потрібно забезпечити наступне: поширення інформації 
про існування телефону довіри у школах, де кожна дитина та батьки можуть 
звернутися по допомогу; надання повної анонімної допомоги від шкільного 
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психолога та класного керівника; підвищення рівня компетентності шкільного 
психолога; виховання культури нормального відношення до консультування з 
психологом, як у дітей, так і у батьків; проведення в освітніх закладах уроків для 
школярів та семінарів для батьків з моральної етики, де висвітлювати 
найважливіші проблеми та методи їх подолання; класним керівникам під час 
проведення батьківських зборів приділяти особливу увагу не тільки 
організаційним питанням та успішності дітей, але й на підвищенню рівня 
громадянської компетентності, у тому числі щодо дотримання правових норм, 
стандартів прав людини, толерантного ставлення та взаємоповаги один до одного, 
вихованню дружніх стосунків між дітьми й батьками, приділенню більшої уваги 
спорту та активному способу життя. 
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На даний момент відкритість і прозорість бюджетного процесу стають 

одним з ключових напрямків підвищення ефективності громадських фінансів. 
Вони є частинами загальносвітової тенденції відкритості державних даних і 
діяльності державного апарату. 

Під відкритістю бюджетного процесу розуміють повноту розміщуваних у 
відкритому доступі документів, що стосуються бюджетного процесу, а також 
залученість громадян до бюджетного процесу. Прозорість має на увазі виклад 
основних документів і даних у зрозумілій для широкого загалу формі і 
компактному обсязі. Прозорість необхідна тому, що багато бюджетні документи, 
наприклад, закон про державний бюджет, в ряді країн написані складною мовою і 
можуть складатися з декількох тисяч сторінок тексту. В останні роки в рамках 
підвищення відкритості відбувається залучення широкої громадськості до 
процесів вироблення і прийняття управлінських рішень, в тому числі, стосовно 
державного бюджету. 

Відкритість інформації про діяльність державних органів і, зокрема, про 
бюджетний процес має ряд позитивних наслідків. По-перше, відкритість і 
прозорість державного сектора, в тому числі в бюджетній сфері, підвищують 
довіру суспільства до державних інституцій, що знижує соціальну напруженість. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programi-molod-ukrayini-na-20212025-t231220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programi-molod-ukrayini-na-20212025-t231220
http://страна.ua/
https://strana.ua/news
https://socioline.ru/pages
https://socioline.ru/pages
https://socioline.ru/pages
https://www.yakaboo.ua/
https://www.yakaboo.ua/


163 

 

По-друге, відкрите обговорення і контроль з боку громадськості підвищують 
якість прийнятих рішень і зменшують витрати від неефективних дій уряду. 
Нарешті, відкритість інформації сприяє зростанню довіри до держави з боку 
інвесторів, що полегшує доступ до кредитних ресурсів. 

До інструментів відкритості інформації про бюджетний процес в більшості 
країн відносять: 

– публікацію історичних даних (звітів про виконання бюджету); 
публікацію актуальних даних (чинній редакції прийнятого бюджету); 

– публікацію прогнозованих даних (даних на планований період (за рамками 
поточного року) і проекту бюджету); 

– публікацію звітів про перевірки контролюючих органів. 
Як інструмент забезпечення прозорості в багатьох країнах світу 

використовуються публікації в формі «Бюджету для громадян», де в короткій і 
доступній для розуміння широкими верствами громадян формі дається 
інформація про доходи, витрати і запозиченнях держави. 

Однак, в світі немає єдиного набору принципів відкритості і прозорості 
державного сектора в цілому і бюджетного процесу зокрема. Проте, деякими 
країнами, міжнародними організаціями, а також некомерційними організаціями 
такі принципи сформульовані. До загальновизнаних базовим принципам 
відкритості відносяться: 

– Повнота. Публікації підлягають всі дані, крім що становлять державну 
таємницю відповідно до чинного законодавства; 

– Актуальність. Документи повинні бути представлені в чинній на момент 
доступу до них редакції; 

– Вільний доступ. Документи повинні міститися у відкритому доступі, за 
них не стягується плата, для доступу до документів в Інтернеті теперь не 
потрібна реєстрація. Дані та документи не повинні підпадати під 
обмеження в зв'язку з авторським правом та іншими подібними 
обмеженнями (ліцензії, торгові знаки і т.п.); 

– Стандартні формати. Дані в мережі Інтернет публікуються у відкритих 
форматах, для читання яких не потрібно спеціальних засобів. Бажано, щоб 
дані розміщувалися в машиночитаних форматах для зручності при 
автоматичній обробці. 
Практика розкриття інформації про громадські фінанси постійно 

розвивається і вдосконалюється, вбираючи в себе кращий досвід передових в 
цьому відношенні країн. При цьому вимоги до відкритості та прозорості 
громадських фінансів безперервно підвищуються, а критерії їх оцінки набувають 
все більш конкретні якісні та кількісні параметри. 

У сучасному суспільстві інформованість громадськості про стан 
суспільних фінансів набуває особливого значення у зв'язку з ростом інтенсивності 
інформаційного обміну, викликаного прогресом в області інформаційно-
комунікаційних технологій, а також зі зростанням уваги громадськості до питань 
ефективності роботи органів державного управління в цілому, і зокрема, до 
питань ефективності державних витрат. 

Відкритість і прозорість суспільних фінансів набуває все більшого 
значення в багатьох країнах світу. Зокрема, збільшується кількість країн, в яких 
ключові бюджетні документи своєчасно публікуються і стають доступними для 
громадськості. 

Особливо помітне зростання кількості країн, що публікують Бюджет для 
громадян: з 2012 року їх кількість в опитуваннях МБП зросла більш ніж удвічі, а в 
трьох країнах (Швеція, Республіка Корея і Мексика) цивільні версії бюджетних 
документів публікуються на кожному з чотирьох етапів бюджетного циклу. 
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Таким чином, прозорість бюджетного процесу та залучення до нього 
зацікавлених осіб допомагають органам державної влади і місцевого 
самоврядування привертати увагу громадськості до бюджетних проблем, що в 
свою чергу сприяє більш ефективному використання бюджетних ресурсів. 

Література: 1. Бауман, Е. Планування й реформування реалістичного та 
прозорого бюджету / Ельке Бауман // Фінанси України. – 2014. – №9 – с. 7-21. 2. 
Баффет, У. Эссе об инвестициях корпоративных финансах и управлении 
компаниями / Уоррен Баффет – М. : Ман и Иванов, Фербер, 2012 – 352 с. 3. 
Бюджетный Кодекс Украины. – К. : Верховная Рада, 2017 – 137 с.  

 
ПРИНЦИП ТРАНСПАРЕНТНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЛОЯЛЬНОСТІ 

КЛІЄНТІВ ДО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю.,  
канд. техн. наук, доц. Сироватський О.А., 

здобувач вищої освіти Круглов І.А. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Дослідження підтверджують, що на сьогоднішній день не залишилося 

вільних або відносно вільних ринків, чи то їх окремих сегментів. Напрочуд 
складно вести бізнес у екстремально конкурентному середовищі, але в той же час 
– це потужний поштовх для розвитку та удосконалення. Одним з важливих 
аспектів формування клієнтської лояльності є транспарентність ведення бізнесу 
на всіх етапах. Прозорість інформації надає споживачам уявлення про виробника, 
його цінності та наміри подальшого розвитку. Це важливо, оскільки у сучасному 
світі споживач має можливість обрати не просто якісний та вигідний за ціною 
товар, але й товар бренду, який, наприклад, опікується навколишнім середовищем 
або забезпечує роботою представників вразливих верств населення. З 
психологічної точки зору, це підвищує клієнтів таких компаній у власних очах, 
надає більшої важливості, а отже це можна вважати додатковою цінністю, яку 
можна придбати, що, в свою чергу, надає додаткові конкурентні переваги. 

Формування концепції транспарентного управління будівельним 
підприємством на засадах формування довіри споживачів та, як наслідок, 
підвищення конкурентоспроможності. 

Звернемося до доктринальних визначень категорії «транспарентність». 
Керуючись «золотим правилом тлумачення», проаналізуємо латинську та 
англійську етимологію цього терміну: транспарентність, від латинського trans – 
прозорий, наскрізь, pareo – бути очевидним; англійського transparent – 
зрозумілість, чесність, – це такий стан інформованості (наявність повного, 
достатнього і достовірного знання) про ту чи іншу діяльність (її об'єкти або 
результати), яке дозволяє будь-якому зацікавленому суб'єкту мати повне уявлення 
про них [1]. 

Вчені наголошують [2-3], що поняття «транспарентність» змістовно 
поєднало у собі як «прозорість», так і «відкритість», часто ці терміни 
застосовуються як рівнозначні та вживаються поряд із поняттями «гласність» та 
«публічність»]. На думку науковців [2-4], найчастіше значення поняття 
транспарентності пов’язується з доступом до інформації щодо соціальних, 
економічних, політичних та інших процесів.  

Привертає увагу кілька важливих моментів [5]: транспарентність суб'єкта 
господарювання напряму пов'язана з поняттям «інформація»; транспарентність 
визначається здатністю суб'єкта оприлюднювати інформацію, яка необхідна 
іншим учасникам відносин. 
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Транспарентність, як характеристика прозорості інформації, безумовно, 
має мжу, яка відділяє відкриту інформацію, необхідну для формування 
позитивного іміджу підприємства від закритої, яка може нанести невиправної 
шкоди через її розповсюдження. Крім того між цими двома площинами існує так 
звана «сіра зона», де існує реальна небезпека розкриття інформації, яка не 
призначена для цього, наприклад, шляхом комерційного шпіонажу або недоліків 
системи, забезпечуючої безпеку. 

Ще одним важливим фактором, який необхідно враховувати є галузеві 
особливості транспарентності. Саме тут виявляється різниця у розмірах зон 
відкритості та закритості інформації, а також площі «сірої зони». Наприклад, 
зовсім різні конфігурації транспарентного середовища можна спостерігати для 
підприємства з виробництва паперових серветок та підприємства оборонної 
промисловості. В межах даного дослідження, було розглянуто транспарентність 
будівельних підприємств, оскільки, на думку авторів, будівельна продукція, через 
власну специфіку (докладно описано раніше у роботі [4]), потребує високого 
рівня транспарентності. В будівельній галузі, сформована довіра між 
стейкхолдерами забезпечує подальший успішний розвиток їх взаємовідносин, а, 
отже, збільшує шанс на вдале завершення проекту. Крім того, зрозумілою стає 
неможливість функціонування бізнесу у сучасному світі без дотримання 
принципів сталого розвитку, оскільки вони охоплюють всі рівні економічних 
систем для формування сталоорієтованого середовща. Одним з найважливіших 
аспектів транспарентного управління є прозора кадрова політика та залученість 
працівників до прийняття рішень всередині компанії.  

Таким чином, транспарентність має бути присутня у діяльності всіх, хто 
має відношення до будівництва як такого (органи влади, контролюючі установи, 
дотичні підприємства). В цьому аспекті, використанню транспарентного підходу 
у будівництві сприятиме впровадження діджитал-системи управління 
будівництвом, що використовується для сприяння систематичному та 
ефективному управлінню будівельними процесами. Система дозволяє 
користувачам здійснювати контроль над будівельними матеріалами, робітниками 
та обладнанням у режимі реального часу. Поширення діджитал-системи має 
важливе значення для забезпечення ефективного управління будівництвом. Це 
також необхідно для забезпечення точності та надійності публічної інформації, 
доступної на веб-сайті. Однак, на даний час не існує спеціального закону, який 
передбачав би використання такої системи з боку відповідних осіб. 

Отже, прямим наслідком підвищення транспарентності ключових 
підприємств та державних інститутів стане поступова трансформація їх діяльності 
(під впливом громадянського суспільства) у напрямку забезпечення сталого 
розвитку національної економіки. У даному контексті інформаційна прозорість є 
однією із основних передумов забезпечення ефективного суспільного контролю за 
трансформаційними процесами, спрямованими на практичну реалізацію стратегії 
сталого соціально-економічного розвитку держави. Діяльність будівельних 
підприємств у транспарентному просторі має гуртуватися, по-перше, на 
холістичному підході, тобто враховувати інтереси усіх дотичних та заінтересовах 
сторін, а, по-друге, на захисті інформації, що не підлягаю розголосу. 

Література: 1.Черторижський В.М. Політика транспарентності як 
інструмент активізації транскордонного співробітництва. Соціально-економічні 
проблеми сучасного періоду України. Вип. 3(113). 2015. С. 86-88. URL: 
https://cutt.ly/MjbYmal. 2.Халіна В.Ю., Сироватський О.А., Покуса Т. 
Транспарентність будівельного підприємства. Єврοпейський вектοр мοдернізації 
екοнοміки: креативність, прοзοрість та сталий розвиток: матеріали XІІ 
Міжнарοдній наукοвο-практичній кοнференції. 27-28 травня 2020рοку, м. Харків. 
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«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 [1]. 

Для того щоби попит змінювався на користь товарів та послуг з 
покращеними екологічними характеристиками, важливо не тільки сприяти  
впровадженню енергоефективних та екологічних інновацій, технології більш  
чистого виробництва, але й визначати чіткі вимоги, правила та процедури 
здійснення «зелених» закупівель. Надання переваги щодо придбання товарів та 
послуг з покращеними екологічними характеристиками дасть змогу сформувати 
ринок «зеленої» продукції, системно збільшувати його ринкову частку, що 
сприятиме розвитку екологічних технологій, інновацій та інвестицій [2].  

Щоб визначити, які товари та послуги мають перш за все закуповуватись за 
«зеленим» принципом, потрібно враховувати [3]: 

– обсяг закупівель (вартість і кількість державних контрактів); 
– вплив на довкілля та правові зобов’язання,  
наприклад, зі зниження викидів парникових газів; 
– ємність ринку й витрати на постачання екологічно безпечних товарів і 

послуг; 
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– наявність критеріїв та інших інструментів здійснення «зелених» 
закупівель. 

У 2015 р. проведено комплексне оцінювання правових і ринкових умов для 
здійснення ПЕЗ в Україні [4].  

На основі результатів цього оцінювання, що проводилось на базі 75 
організацій, які здійснюють закупівлі за рахунок державного бюджету, визначені 
пріоритетні галузі для запровадження «зелених» закупівель, якими стали паливно-
енергетичний комплекс і хімічна промисловість та будівництво, будівельні  
матеріали та спеціальне обладнання. Держава та державні установи є одними з 
основних споживачів товарів і послуг, отже, потенційно можуть виділити від 5% 
до 20% від ВВП на забезпечення «зелених» закупівель. 

У деяких країнах Європи, наприклад Данії та Швеції, щорічний  рівень  
«зелених» закупівель становить близько 40% від загальних бюджетних витрат, у 
Японії він сягає 90% [5]. 

У кожній країні ЄС визначають те, які товари, роботи й послуги можна 
закуповувати із застосуванням принципів «зелених» закупівель; які стадії 
життєвого циклу товарів, робіт і послуг найсильніше впливають на навколишнє 
середовище; які є можливості для зменшення їх впливу. Ці вимоги відображені в 
місцевому законодавстві кожної країни-члена ЄС. 

«Зелені» закупівлі та принципи, на яких вони здійснюються, мають 
охоплювати всі етапи життєвого циклу товару (видобування ресурсів, власне 
виробництво, транспортування та логістика, використання продукту, утилізація 
чи переробка). В разі дотримання цих умов буде досягнута головна мета, якою є 
розвиток та функціонування на принципах сталості.  

Література: 1. Халіна В.Ю., Устіловська А.С., Гончаренко П.І., Вєтрова 
В.В. Адаптація механізму впровадження «зелених» закупівель до вітчизняних 
економічних умов. Ефективна економіка. 2019. №4. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7004 (дата звернення: 08.04.2021). 2. 
Халіна В.Ю., Буцький В.О., Крицька К.С. Публічні екозакуплі: організаційно-
економічні засади впровадження та здійснення. Економічний простір. 2020. № 
154. С. 56-60. 3. Барановська В. та ін. Настанова щодо застосування зелених 
закупівель в державному та приватному секторах економіки : методичний 
посібник. Київ : Інтерсервіс, 2013. 76 с. 4. Звіт у рамках Партнерства ЄС для 
охорони довкілля і зростання у рамках програми «Озеленення економіки у 
країнах Східного партнерства» (EaP GREEN). URL: http://www.green-economies-
eap.org/topics/sustainablepublicprocurement (дата звернення: 08.04.2021). 5. Берзіна  
С. «Зелені» державні закупівлі. URL: http://www.zhiva-planeta.org.ua/upload/zgz-
berzina.pdf (дата звернення: 08.04.2021). 
 

ВЗАЄМОДІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ  
У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 
Здобувач вищої освіти Яковлева Л.Л. 

Науковий керівник: канд.екон.наук, доцент Халіна В.Ю 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Сфера публічних закупівель відрізняється особливою увагою до неї 

контролюючих органів, громадськості та самих замовників і учасників. Тому усі 
відносини, які відбуваються за різними напрямами здійснюються в умовах 
максимальної прозорості. Це задекларовано як законодавством, так і громадською 
позицією сумлінних замовників та постачальників. Стекхолдерами на ринку 
державних замовлень, окрім замовників та постачальників, виступають також 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7004
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контролюючи та регулюючі органи, громадськість, консультанти, безпосередньо 
працівники, які формують тендерні комітети або виступають уповноваженими 
особами, заклади освіти, які займаються професіоналізацією сфери публічних 
закупівель. Більшість механізмів взаємодії між ними встановлені законодавчо та 
етичними нормами ділового спілкування саме в сфері публічних закупівель. 

Замовники та постачальники (бізнес) працюють в електронній системі 
ProZorro за допомогою майданчика (чи декількох майданчиків), які допомагають 
їм зустрітися та здійснити успішну закупівлю. Державні органи влади виступають 
регулятором діяльності всіх учасників системи. Контролюючі органи та 
громадськість здійснюють нагляд та моніторинг за дотриманням законодавчих 
норм, а також використанням бюджетних коштів в кожному окремому випадку. 
Консалтингові компанії надають консультативні та супровідні послуги як 
замовникам, так і постачальникам, чим, часто, полегшують життя працівникам 
замовника, які виконують функції уповноважених осіб, що на сьогоднішній день 
дуже актуально через зростання рівня відповідальності. Заклади освіти при цьому 
здійснюють підготовку професіоналів в сфері публічних закупівель для всіх 
представників стейкхолдерів. 

Встановлено ряд стратегічних цілей, які покликані сформувати ефективну 
систему публічних закупівель та вивести її на глобальний ринок [1]: втримати 
прозорість (IT система розвивається, підтримуючи стратегії; нормативне 
регулювання системи (прозорі правила гри для всіх); впровадження контролю для 
втримання прозорості та конкурентності; підвищити конкурентність (спрощення 
доступу до ринку закупівель); побудова системи ефективного оскарження; 
побудова екосистеми знань публічних закупівель; побудувати професійність 
(побудова екосистеми знань публічних закупівель; забезпечення якісної тендерної 
документації; підвищення ефективності закупівель за рахунок об’єднання 
закупівель); стати глобальним лідером (експорт філософії Prozorro до інших 
країн; просування ініціатив та інтересів України на міжнародній арені у сфері 
публічних закупівель); переформатувати держслужбу (рrozorro, як високо-
результативна команда; експорт принципів роботи команди Prozorro в інші 
державні установи). Для вирішення поставлених цілей необхідний провайдинг 
професіоналізації публічних закупівель, формування нового покоління 
спеціалістів, здатних професійно діяти в складних умовах, масштабувати цінності 
та філософію прозорості публічних закупівель в Україні та просувати їх за межі 
країни, гармонізувати законодавчо-нормативну базу з європейськими нормами та 
стандартами, створювати конкурентні передумови на ринку публічних закупівель. 

Література: 1. Про затвердження  Стратегії реформування системи 
публічних закупівель. URL: http://www.kmu.gov.ua. 
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СЕКЦІЯ 3.  

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ  
 

ECONOMIC SECURITY AS A BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF THE STATE 
 

Doctor of Economic Science, Professor, Head of the Department of 
Management and Public Administration Avanesova N. 

Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture 

PhD student of the Department of Economics and Business Serhiienko Yu. 
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture 

 
The problem of Ukraine's economic security has remained extremely important for 

many years, especially in terms of ensuring sustainable and balanced development of the 
country in the long run. The problem of economic security in the context of globalization 
acquires the status of the highest priority in public policy. Dynamic changes in the functioning 
of the modern economy, the ability to ensure security from internal and external threats 
determines the level of competitiveness of the country and the dynamics of socio-economic 
development. For modern Ukraine, the most important is economic security, because first of 
all it has the greatest impact on the current situation (national security) both in the country as a 
whole and in its individual territories [1].  

The works of domestic and foreign economists played an important role in the 
formation of the theoretical foundations of economic security, such as: L.I. Abalkin, O.V. 
Arefieva, A.I. Baranovsky, I.F. Binko, L.G. Shemayeva, V.T. Shlemko and others. 
Nevertheless, in the economic literature there is no single definition of "economic security", 
which negatively affects the formation of its conceptual foundations. There is still no unified 
approach among scientists regarding the economic explanation of the main provisions of this 
science, so this topic needs thorough research and study [3].  

Any normal functioning of the state depends on the level at which its security is 
ensured. Security is a state of a complex system, when the action of external and internal 
factors does not lead to the deterioration of the system or to the impossibility of its functioning 
and development [2]. That is, security at the state level as a complex system is to some extent 
a balance of its external and internal actions. Any action of the state in the foreign market is 
reflected in all spheres of domestic activity.  

According to the world community, sustainable development has no reasonable 
alternative. We can assume that this is the only acceptable path for humanity into the future. 
Rapid awareness of threats related to environmental destruction; adequate response to the 
socio-ecological crisis; a breakthrough to a new worldview and a new system of values; broad 
international partnership on the basis of cooperation and financial assistance to 
underdeveloped countries - these are its most significant features [4].  

The concept of "sustainable development" is often identified with the concept of 
"economic growth". The relationship between economic security and sustainable 
development is reflected in the fact that it is the safe, sustainable development of the national 
economy is central to determining the economic security of the state.  

Discrepancies of national economic interests, which are transformed into the goals of 
state security policy, including economic security, cause external and internal conflicts, sharp 
contradictions, creating a threat to economic security and sustainable development. These 
include [4]:  

 low competitiveness of the national economy, caused by the backwardness of the 
technological base of most industries, high energy consumption, low product quality and high 
production costs;  

https://www.multitran.com/m.exe?s=PG+student&l1=1&l2=2
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 acquisition of a monopoly position by individual producers or a large circle of 
large firms in the production of vital goods;  

 deterioration of the payment and monetary system, the concentration of the bulk of 
the money supply on intermediary transactions and short-term forms of lending;  

 dependence of stable energy supply on political decisions of the supplier state;  
 significant reduction of expenditures on scientific and innovative activities, 

including state budget funds, reduction of the quality of research in strategically important 
scientific areas, reduction of the number of scientific and technical personnel, including the 
most qualified who enter business or leave Ukraine, reduction of specialists are engaged in 
basic research, which leads to the collapse of the scientific and technical potential of the 
country, etc.  

Therefore, in order to reduce the negative impact of threats to economic security and 
ensure sustainable development of the state economy, it is necessary to implement measures 
at the state level that would help solve problems related to structural adjustment of the 
economy, significantly reduce energy and resource intensity of GDP and scientific 
competitive products, ensuring alternative energy sources and effective diversification of 
foreign economic relations. 

References: 1. Avanesova N.E., Serhiienko Yu.I. Kontseptsiia ekonomichnoi 
bezpeky v systemi natsionalnoi bezpeky derzhavy. Visnyk ekonomiky transportu i 

promyslovosti (zbirnyk naukovo-praktychnykh statei) №68, Kharkiv. 2019, S. 17- 25. 2. 
Serhiienko Yu. Security as a general category of science. The driving force of science and 

trends in its development: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the 

I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), January 29, 2021. Coventry, 
United Kingdom: European Scientific Platform. p. 106-108. 3. Korol, I., Poltorak, A. 
Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic 
security of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 2018. 4, p. 235-241. 4. Andriichuk 
V.H. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: stan, kryterii vymiru ta preventyvni zakhody yii 
zmitsnennia. Ekonomika, finansy, pravo. 2013. № 6.  S. 12–17. 
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The basis of sustainable development of forestry, rational and environmentally 

safe use of natural resources is a balanced network of forest roads. 
The lack of a rational network of forest roads slows down the application 

forestry enterprises of advanced ecological safety technologies, the introduction of new 
modern technology, leads to a decrease quality of forestry works and logging 
production. 

In 2019, the enterprises of the industry performed construction works at their 
own expense work on 206 objects, with a total length of 165 km of earth, which is 68% 
of the planned volume and equipped with pavement more than 135 km or 54% of the 
planned.  In total, about 117 km were built of a ground cloth of all types of forest 
highways, including 0,7 km - type I, 75.1 km - type II and 41.5 km - type III, equipped 
with road clothing over 93 km of forest roads, including 3.1 km - type I, 75.2 km - type 
II and 15.0 km - type III. Restored with repairs and reconstructed - 47.3 km ground and 
41.6 km of pavement. 

https://www.tempus.org.ua/uk/partners-search/599-ukrainian-search-for-partners.html
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Main costs associated with road construction Actual cost road construction 
depends on the specific costs of each type of work, multiplied by the volume of work. 
Specific costs are typical for the area or region, and should be developed based on the 
information gathered and estimates from any recent construction projects. Volumes of 
materials and works are available values are more predictable and largely depend on the 
slope of the surface on the ground. The figures below reflect typical road construction 
tasks (clearing, earthworks, reclamation, laying culverts and transverse drains), the 
values associated with any road construction, depending on the width of the road and, 
then sharp increase due to an increase in the slope of the terrain (from 10% to 50%, as 
shown in the figure). The values are purely calculated and depend on functionally from 
the width of the road and the template of the cross profile of the road. They can be 
designed for any road width and intersection terrain. The unit cost for this work will 
depend on the cost of labor and equipment in the region. Thus, the cost will be equal to 
the product of the volume per unit cost of a work. The total cost of construction will be 
the amount of costs for each type of work. Additional road construction costs will 
include the cost major drainage structures, such as culverts and bridges, at them if 
necessary, and the road surface to be on the road. 

Forest roads need technical support during periods of activity use, after the end 
of seasonal operation, and after large drills / drains, in order to ensure proper operation 
of drainage structures. Heavy rains can destroy slopes, block ditches, water flow on the 
road surface, surface erosion and slopes embankments. The wreckage moves 
downstream along the natural channels of the streams, block culverts, cause water flow 
through road surface and erosion of embankments. Water collects in tracks and potholes 
on the road surface, reducing the strength of the road structure, accelerating the process 
of its destruction and complicating its operation.  

Based on the above, we can conclude that construction forest roads is a complex 
and expensive process that needs to be addressed projects agreed with the forestry 
environmental service. Forestry the road provides a smooth process of forest use, 
restoration and forest protection. High-quality road surface guarantees traffic safety 
vehicles, allows the operational movement of the forest protection in case of fire or 
detection of forest violations, promotes extending the service life of equipment. 
Construction of roads for this the moment is a priority direction of forestry work state-
owned enterprises which is becoming more popular and necessary every year. 

 
CREATIVE INDUSTRIES AS A BASIS OF CREATIVE ECONOMY 
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In an era of rapid development of countries and general globalization, more and 

more economists recognize that creativity and innovation are becoming the main 
driving force of the new economy. This economy is called the "creative economy". 
Based on new ideas and not on real capital, such an economy is intermediate between 
the concepts of "art", "business" and "technology". The concept of "creative economy" 
did not originate in Ukraine. During the economic boom that followed the horrors of 
World War II, two German sociologists, Theodor Adorno and Max Horkheimer, raised 
the topic of a global change in the role of culture and created a new term - "cultural 
industry". This concept became the forerunner of the concept of "creative industries", 
and later also formed the basis of the concept of "creative economy". Over the next 
twenty years, the term gained widespread acceptance and became widely used by 
politicians in the early 1980s. 
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The first major attempt to measure the impact of creative industries on the 
economy, in particular the UK economy, was a report by the British Department of 
Culture, Media and Sports (DCMS) - "Creative Industries Mapping Document". This 
report also presents one of the first attempts to highlight the constituents of the creative 
industry, which seriously influenced the international community, and each state 
subsequently began to study the state of the creative industries in accordance with its 
own set of unique criteria. 

Classification of creative industries (DCMS): 

 Advertising; 

 Architecture; 

 Ремесла; 
 Art and antiques; 

 Design; 

 Fashion; 

 Program software; 

 Television and radio; 

 Cinema and video; 

 Music; 

 Publishing activity; 

 Performances; 

 Video and computer games [2]. 
However, despite many years of studying "creative industries" and "creative 

economy", economists have not developed a single definition of these concepts. In my 
opinion, the essence of these concepts is most accurately revealed in the report of the 
British Ministry of Culture, Media and Sports (DCMS), presented in 2015. DCMS 
distinguishes between concepts such as "creative economy" and "creative industries" as 
follows:  

 Creative industries include contributions from people directly involved in 
creative professions. This is the so-called creative elite: scientists, poets / 
writers, musicians / singers, artists and actors, designers and architects. 

 The creative economy includes the activities of not only representatives of the 
creative elite, but also people indirectly associated with the introduction of new 
technologies and ideas. I.I. Levchenko unites such people in the group “Creative 
amateurs-non-professionals”. They may from time to time create products that 
are widely used, but this is not their main professional responsibility. They can 
be lawyers, doctors, teachers and housekeepers. These people can create works 
of art, can improve new technologies and methods of management, having non-
standard abilities and creative thinking. 
Creative industries play a special role in the post-industrial economy: in 

developed countries, their share is up to 6% of GDP. 
Note that the creative industries in Ukraine are still not given due attention. But 

right now - during the economic crisis - it became clear that the state should provide 
active state support for creative initiatives. 

President of the Kiev School of Economics Tymofiy Mylovanov, during the 
presentation of the study "Creative Industries: Impact on the Development of the 
Ukrainian Economy", said that the Creative Economy in Ukraine is one of three that 
continue to grow despite the coronavirus. “The creative economy today is 3.9% of the 
total gross value added, 3.8% of employment, 30% of the export of all services, 30% 
per year average annual growth over three years, 1 hryvnia of capital investments in the 
creative industry generates 1.9-3, UAH 2 in GDP. This is a very large indicator. These 
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are similar things with infrastructure, and infrastructure is considered the most 
important place for state investment ”[3]. 

Ukraine is now on the way to establishing a sector of the creative economy, but 
it is doing it very actively and confidently. In the Ministry of Culture, discussions are 
underway on what to include in the sector of creative industries. Ukrainian projects as a 
Common space for creative and cultural industries in Odessa explore the ecosystem, its 
players, organize trips of lecturers throughout Ukraine to clarify the concept and 
objectives of the sector. Discussions of civil society and exchange of experience in the 
field of cooperation between business and creative industries, revitalization of 
buildings, development of creative start-ups and the Ukrainian art market are actively 
being conducted. 

Having analyzed various creative initiatives of cities, a number of fundamental 
features of the creative industry of Ukraine can be identified: 

 Exploitation of existing social resources and cultural heritage; 

 Active project activities to transform industrial areas into modern creative 
clusters; 

 Creation and strengthening of festival traditions that turn events into key events 
in the cultural life of the city; 

 Lack of government support for organizers of creative initiatives.  
In conclusion, I would like to note that Ukraine has a huge potential and cultural 

heritage, state support for creative industries will allow Ukraine to overcome its 
dependence on raw materials and become one of the leading creative economies in the 
world. 

References: 1. Левченко И. И. Креативная индустрия как основа 
«креативной экономики»: зарубежный инновационный опыт // 
Научнометодический электронный журнал «Концепт». 2015. – Т. 13. – С. 1881–
1885. – http://e-koncept.ru/2015/85377.htm. 2. Creative Industries Economic Estimates: 
Statistical Release. January 2015. [Electronic resource] – Access: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/394668/Creative_Industries_Economic_Estimates_-
_January_2015.pdf. 3. Креативная экономика в Украине растет несмотря на 
коронавирус. 10.04.2021. [Electronic resource] – Access: 
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3225002-kreativnaa-ekonomika-v-ukraine-
rastet-nesmotra-na-koronavirus-milovanov.html. 
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The functioning of ecosystems in a dynamic environment requires today not 

only economic, but also managerial, partner, competitive and other communicative 
transformations, in order to achieve market benefits, build a solid, promising 
springboard and prevent the risks that surround business structures. The speed of these 
changes requires action in advance, since the smallest delay can throw a successful 
company far back. Effective functioning of economic entities requires timely adequate 
adaptation. Therefore, it is necessary to build activity on the basis of adaptive 
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development, which will take into account the latest trends and perspective directions, 
modern trends of European and world enthusiasm. 

It should be noted the special importance of adaptive processes for domestic 
enterprises, as they are actively involved in integration into the European environment, 
which requires the study and implementation of European values and European 
standards in the industrial, commercial, business, management and other spheres of 
activity. As domestic methods of doing business differ radically from European, which 
is a consequence of the peculiarities of the historical development of Ukraine, adaptive 
processes take place quite slowly and meet some mental opposition. At the same time, 
the rapid shift of Ukrainian producers to European markets contributed to the loss of 
eastern ties for a number of objective political and economic reasons. Today, the 
European vector is the ultimate choice for Ukraine, which gives its businesses specific 
business rules and an understanding of what Western partners expect from Ukrainian 
producers. So, for successful entry into European markets and effective business 
conduct in Ukraine, enterprises need to go through adaptive development and adopt the 
principles of adaptation.  

Industry is characterized by a surprisingly high level of resource consumption, 
energy intensity and significant environmental pollution. The described phenomena 
determine the low efficiency of the natural resources of the domestic economy. This is 
primarily due to the impossibility or unwillingness of the top management of a large 
part of the enterprise to switch to modern methods and production technologies that are 
characterized by energy saving and low resource utilization. All these processes require 
a transition to an adaptive path of development, that is, the application of the best 
European practices of doing business taking into account national characteristics and 
realities.  

The main difference of adaptive development on the basis of sesteynosti is that it 
is aimed at forming a holistic, orderly system of economic, technical, scientific, 
environmental and social resources that can remain in a state of equilibrium in time and 
space. Adaptive development, based on the principles of sesteynosti, provides a socio-
economic system to a qualitatively new level in the transformational transformation of 
the world economy, promotes integration processes worldwide to preserve the global 
ecosystem through concern for local, causes a gradual transformation of human 
consciousness in the direction of nature conservation, impact on leading producers in 
the context of the urgent need to implement resource and energy saving measures. All 
of the above is relevant now, because there are too few resources left for future 
generations on the scale of the global socio-economic system. 
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Adaptation, today, is the most effective process that allows the ecosystem to 

perceive exogenous changes with minimal negative consequences. Therefore, it is 
necessary to build activities on the basis of adaptive development, which will take into 
account the latest trends and promising areas, current trends in European and global 
enterprise. 

In 1865, G. Aubert introduced the term «adaptation» (Latin adaptatio, from 
adapto - adaptive), which began to be used in literature [1]. The concept of «adaptation» 
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originated in biology, and in the social sciences it was introduced by representatives of 
the school, which tried to reduce social phenomena to biological ones. 

The general philosophical definition was formed by A.B. Georgievsky: 
«adaptation is a form of reflection of the systems of influence of the external and 
internal environment, which involves the establishment of a dynamic balance and 
stability with it». This definition identifies several essential features that characterize the 
adaptation from a more general standpoint. First, it is noted that adaptation is a process 
of active reflection, which ensures the self-preservation of the system in the process of 
its development. The process of adaptation is fixed in its results in the resistance of 
individual systems to adverse environmental influences. Secondly, adaptation is 
manifested in relation to both external and internal influences. Third, adaptation 
manifests itself as a tendency to establish a certain limit of harmony of the system with 
the external and internal environment. This definition expands the relationship between 
the concept of adaptation and cybernetic categories of self-regulation and management 
[1]. 

All interpretations of the category «adaptation» can be reduced to three 
generalized approaches: adaptation as a process of adaptation of the object 
(adaptationogenesis); adaptation as a state of adaptation of the object (the result of 
adaptationogenesis); adaptation as an action aimed at the object in order to adapt it to 
certain requirements, adaptation of the object to use in specific conditions. That is, if in 
the first case adaptation as a process is considered from the point of view of the object 
of adaptation, ie the system that adapts, then in the case of defining adaptation as an 
action, it is considered from the point of view of external influence on the system. 

But, nevertheless, based on the semantic analysis of the category "adaptation", 
most researchers define it as a process. The author of this study agrees with this 
direction of interpretation of adaptation, because, of course, it characterizes the dynamic 
changes in the system, its variability and the transition to qualitatively new states. 

It is clear that the concept of adaptation is quite broad and dialectically related to 
many socio-economic spheres. For example, in the economic encyclopedic dictionary 
adaptation is considered as the adaptation of the economic system and its individual 
subjects, workers to the changing environment, production, labor, exchange, vital needs 
of the population [2, p. 15]. And L.I. Donets defines the concept of adaptation, taking 
into account economic security, and notes that adaptation is a change in the activities of 
the enterprise in order to ensure economic security [3, p. 152]. It is necessary to 
consider the interpretation of J. Krysko, who notes that adaptation is the ability to make 
adequate changes in a timely manner to correct the activities of the enterprise in 
accordance with the requirements of the external environment [4, p. 38]. Also, 
adaptation is understood as the implementation of new ways of production and financial 
activities of the enterprise in the external environment [5, p. 132]. 

In the specialized economic literature, this term is interpreted differently. 
According to the first approach, adaptation is understood as the degree of involvement 
of the enterprise in market forms of management [6, p. 9]. At the first stage of market 
transformation, adaptation was understood as a change in ownership, independent 
access to foreign markets, the desire to maximize profits, production of competitive 
products, which is achieved by reducing costs, closing unprofitable industries, reducing 
staff. But this understanding is characterized by excessive «economy» and does not take 
into account the social factor. Over time, a second approach to understanding 
adaptation, which took into account the social consequences of economic reforms in the 
country, so with a sharp decline in production, adaptation involved survival, 
preservation of fixed assets and key technologies, but this approach did not take into 
account prospects [7, p. 146]. According to the third scientific approach, adaptation was 
understood as the degree of development of «new rules of the game», new ways of 
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production and financial activities in a fundamentally new external environment. From 
the point of view of microeconomics, adaptation is a state of production that provides a 
balance of supply and demand in the market of goods and services, and the 
manufacturer has the opportunity to constantly maintain its economic performance 
within certain limits based on timely and full consideration of changes in the external 
economic environment [1]. The author's interpretation of the category «adaptation» is 
based on the conducted conceptual and semantic analysis taking into account the study 
of the existing research. Thus, adaptation is a process of ecosystem transformation 
under the influence of exogenous factors in order to maintain / achieve a stable state and 
exercise resistance to excitatory factors. 

Adaptive systems are called adaptive. According to the classical definitions used 
in cybernetics, an adaptive system is a system that maintains performance in the event 
of unforeseen changes in the properties of the control object, control objectives or 
environment by changing the algorithm of operation or finding optimal states. In this 
case, adaptation is understood as a reaction of the system to changes in operating 
conditions, which counteracts the reduction or possible reduction of the efficiency of its 
operation. An adaptive system is a system that is able to automatically change the 
algorithms of its operation and, in some cases, its structure in order to maintain or 
achieve optimal condition when changing external conditions. The concept of adaptive 
system is closely related to the concept of self-organization, capable of organizing the 
elements of the system due to internal factors, without external influence. The ability to 
adapt is determined by the presence of a number of characteristic properties of the 
system, the most important of which include the following: the property of self-tuning, 
ie independent change of the parameters of the system [8]. The simplest example for 
production systems can be an increase, decrease or change in product range according to 
changes in demand; property of self-organization, ie independent transformation of the 
system structure while preserving its inherent qualitative characteristics.  

Literatures: 1. Kudlaenko SV Theoretical foundations of the concept of 
«enterprise adaptation». Bulletin of Khmelnytsky National University 2009. № 5, Vol. 
2. P.172-174. 2. Economic encyclopedic dictionary. 2006. 568 p. 3. Donets LI 
Economic security of the enterprise: a textbook. 2008. 240 p. 4. Semenova DO Some 
aspects of enterprise restructuring processes in the transition economy. Current 
economic problems. 2007. № 8 (74). Pp. 139-142. 5. Shershneva ZE Strategic 
management. 2004. 399 s. 6. Management for masters. 2003. 762 p.  7. Avraamova E. 
Adaptation of industrial enterprises to market conditions. 1997. No. 11. S. 145-149. 8. 
Galkina NV Socio-economic adaptation of the management and operational staff of the 
coal mining enterprise. Personnel management. 2006. №22. Pp. 60–63. 
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Evaluation of the effectiveness of innovation activity of a construction enterprise 
on the basis of dynamic indicators is caused by the basic provisions of the investment 
theory. The main driving force of the investment process is to ensure the specific 
interests of the investor, the most priority of which is to make a profit. Under these 
conditions, the assessment will be to determine the economic efficiency, which 
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characterizes the level of profitability of investments in innovation, taking into account 
the risk and the period of their payback. Therefore, the weight and relevance of the 
problem of choosing the composition and determining the specifics of the application of 
relevant performance indicators are significant. 

The system of dynamic indicators for evaluating the efficiency of innovation 
activity of enterprises in the construction industry in the article is proposed. The 
composition and specifics of the use of dynamic indicators for evaluating the efficiency 
of innovative activity of construction enterprises; definition of a set of dynamic 
indicators and features of its application are the purpose and main tasks of the article. 
The composition and modifications of dynamic evaluation indicators are proposed. 
Methods of synthesis, analysis, generalization and systematization, comparative 
analysis, scientific abstraction, graphic construction are the methodical tools in the 
article. Based on the scientific literature, it has been proved that the classical approach 
to determining the feasibility of investing is not acceptable in the case of the innovation 
sphere as one of the riskiest. Analyzed industry specific activity of construction 
enterprises is allowed to conclude on the directions of innovative activity in 
construction, as well as the directions of interpretation of dynamic indicators. In terms 
of the logic of the methodological approach, the content of the basic stages of 
evaluation of innovative activity for the investor is determined, and the evaluation 
criteria are determined. 

Based on the theory of investing, peculiarities of innovation activity and the 
specifics of construction enterprises the corporate analysis of the basic indicators is 
held, namely: net discounted income, internal rate of return, payback period and 
profitability index. The basis of the analysis is the principle of expediency of 
application in innovative activity that is allowed to evaluate the advantages and 
disadvantages of each indicator and to identify possibilities for its adaptation and 
modification. The nature and manifestations of innovative risk in investing in 
innovative activities are clarified. 

All this are allowed to develop such indicators as the expectation index on the 
basis of net present income and the index of reduction of the payback period of 
investments based on the payback period. The unified dimension of the proposed 
indicators is allowed to form an integral indicator and to develop a clear system of its 
interpretation. The results of the research are complex and logically complete, its 
implementation is possible at all types of enterprises of the construction industry, where 
innovative activity is carried out. The application of the presented system will allow the 
investor to clearly determine the effectiveness of innovation and the feasibility of 
investing. 
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After a surge in cross-border bank credit early in the pandemic, the subsequent 

reversal gave way to an expansion in domestic positions. Going beyond banking, Bank 
for International Settlements (BIS) statistics reveal similar trends in debt markets, 
fuelled by increased government borrowing in an effort to mitigate the effects of the 
pandemic.  

The first quarter of 2020 saw an extraordinary expansion in global cross-border 
banking. Banks redistributed liquidity across their international operations, and reversed 
these flows in subsequent quarters as financial market stress subsided. Year-on-year 
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(yoy) growth rates have dropped since, and turned negative for bank credit to emerging 
markets and developing economies (centre panel). Indeed, banks’ cross-border claims 
on EMDEs contracted by nearly $100 billion in Q2 (-$82 billion) and Q3 2020 (-$13 
billion).  

The fluctuations in cross-border positions provide but a partial picture of how 
internationally active banks’ balance sheets have evolved during the pandemic. A more 
comprehensive view based on the BIS consolidated banking statistics (CBS) shows that 
banks’ total assets and liabilities have actually surged since the beginning of 2020. The 
total assets of banks headquartered in 22 BIS reporting countries grew from $67 trillion 
at end-Q3 2019 to $75 trillion by the third quarter of 2020, a 12% increase, in a pattern 
shared with total liabilities.  

Most of the increase in claims was in domestic positions, i.e. deposits from, and 
credit to, residents in the banks’ home country. Increased holdings of government bonds 
and reserves at central banks played a key role, following accommodative policy. As a 
result, banks’ portfolios have turned more domestic since the onset of the pandemic: the 
share of foreign claims in total claims fell across the board.  

The same trend toward domestic borrowers shows when broadening the view to 
include both banking and bond markets. The BIS global liquidity indicators track credit 
to non- bank borrowers. For the three main reserve currencies, credit to domestic non-
bank borrowers has grown faster than credit to non-residents since the start of the 
pandemic.  

The surge in credit to residents in recent quarters was fuelled by increased 
government borrowing, reflecting efforts to mitigate the economic effects of the 
pandemic. By Q3 2020, dollar credit to the US government grew by 19% yoy, while 
euro credit to euro area governments increased by 11%, comparable to growth rates 
seen following the Great Financial Crisis (GFC) of 2007–09.  

Governments borrow predominantly in domestic markets, by issuing debt 
securities. The recent developments thus made global credit somewhat less global, and 
shifted the balance further from bank lending toward bond market financing.  

Reference: 1. WTO (World Trade Organization). 2021. How COVID-19 is 
changing the world: a statistical perspective. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт 
World Trade Organization. – Режим доступу: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/ccsa_publication_vol3_e.pdf. 
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The pandemic caused massive disruptions in the world of work throughout 2020. 

While the disruption was global, there was substantial variation between regions. 
Working-hour losses in 2020 were particularly large in Latin America and the 
Caribbean, Southern Europe and Southern Asia. In contrast, Eastern Asia and Central, 
Western and Eastern Africa experienced relatively smaller losses, reflecting less 
stringent lockdown measures in these subregions. The global labour market disruption 
in 2020 far exceeded the impact of the financial crisis of 2009. Average hours worked 
per person of working age (aged 15 to 64) dropped sharply (from 27.2 hours per week 
in 2019 to 24.7 in 2020). In contrast, during the financial crisis, average working hours 
declined by just 0.6 hours between 2008 and 2009. The effect of the COVID-19 shock 
on global working hours has therefore been approximately four times greater than that 
of the 2008-09 financial crisis.  
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Around half of the world’s working-hour losses were due to employment loss, 
while the other half were attributed to reduced working hours (among workers who 
remained employed but were not working). Employment losses in 2020 stood at 114 
million jobs relative to the pre-crisis employment level in 2019. However, this estimate 
understates the full extent of employment loss: comparison with a “no pandemic” 
scenario reveals a much greater deficit of 144 million jobs. In contrast to previous 
crises, the bulk of employment losses in 2020 translated into rising inactivity rather than 
unemployment, leading to an additional 81 million people shifting to inactivity 
alongside 33 million additional unemployed. Consequently, the global labour force 
participation rate dropped by 2.2 percentage points owing to the COVID-19 crisis, 
compared with just 0.2 percentage points between 2008 and 2009. Globally and across 
all regions and country income groups, women have been affected by employment 
losses to a greater extent than men. At the global level, the employment loss for women 
stands at 5.0 per cent in 2020, versus 3.9 per cent for men. In absolute numbers, the loss 
is larger for men (80 million) than for women (64 million) because of the long-standing 
gender gap in labour force participation rates. Across all regions, women have been 
more likely than men to become economically inactive, that is to drop out of the labour 
force, during this crisis. Young workers were particularly hard hit by the crisis across all 
regions and country income groups, resulting in an employment loss of 8.7 per cent in 
2020, as opposed to 3.7 per cent for adults. The pandemic has exacerbated young 
people’s disconnection from the labour market, highlighting the all too real risk of a lost 
generation. There are expectations that a robust recovery will occur in the second half of 
2021, particularly in view of the latest developments regarding vaccine approvals. 
However, there is also much uncertainty together with risks that could dampen or derail 
the recovery. The actual speed and quality of the recovery will depend on a wide range 
of political, economic and health factors, including the extent of vaccination, how 
countries continue to control the pandemic, and whether policy measures can be 
maintained to promote economic and labour market recovery. Policy interventions must 
focus on robust and broad-based recovery by addressing employment, income, workers’ 
rights and social dialogue: a human-centred recovery.  

Reference: 1. WTO (World Trade Organization). 2021. How COVID-19 is 
changing the world: a statistical perspective. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт 
World Trade Organization. – Режим доступу: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/ccsa_publication_vol3_e.pdf 
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The enforcement of social distancing, lockdowns and other measures in response 

to the COVID-19 pandemic has led consumers to ramp up online shopping, social 
media use, internet telephony and teleconferencing, and streaming of videos and films. 
This has resulted in spikes in business-to-consumers (B2C) sales and an increase in 
business-to-business (B2B) e-commerce. 

The increase in B2C sales is particularly evident in online sales of medical 
supplies, household essentials and food products. Demand has also increased for 
internet and mobile data services. The network capacity and spectrum to accommodate 
the shift to online activities has urgently had to be adapted by both operators and 
governments.  
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Demand has fallen, however, for certain services with a large online component, 
such as tourism services. E-commerce for goods and services trade has been adversely 
impacted by the same factors that have caused disruption in supply and demand overall. 
Such disruptions have resulted in delivery delays or outright cancellation of orders. 
Several other e-commerce-related challenges have arisen or been further amplified 
during this pandemic.  

These include price gouging (i.e. increasing prices to unreasonably high levels), 
product safety concerns, deceptive practices, cybersecurity concerns, the need for 
increased bandwidth, and development-related concerns.  

The pandemic has highlighted the glaring need to bridge the digital divide, both 
within and across countries, given the central role the digital economy has played 
during the crisis. Many traditional obstacles have been accentuated and have continued 
to hamper greater participation in e-commerce activities by small producers, sellers and 
consumers in developing countries, particularly in least-developed countries (LDCs). 
This has underscored the need for efficient and affordable information and 
communications technology (ICT) services, such as telecommunication, computer and 
other IT services and emerging technologies. 

Governments have adopted new measures, and the private sector has also acted, 
to respond to and ensure that e-commerce can help to alleviate some of the challenges 
faced in combatting the virus. These have included increasing network capacity, 
offering expanded data services at little or no cost, lowering or scrapping transaction 
costs on digital payments and mobile money transfers, improving delivery services and 
other logistics, using digital tools to enforce measures and disseminate information, 
promoting telehealth services, and leveraging ICT for surveillance.  

The global nature of COVID-19 and its impact on e-commerce may encourage 
strengthened international cooperation and the further development of policies for 
online purchases and supply. The pandemic has made it clear that e-commerce can be 
an important tool/solution for consumers. E-commerce can also support small 
businesses and, by making economies more competitive, be an economic driver for both 
domestic growth and international trade. The pandemic has highlighted the importance 
of digital technologies in general, but also several vulnerabilities across the world.  

The resulting experiences and lessons are relevant to various discussions in the 
WTO, including those on electronic commerce, which could benefit from looking at 
greater international cooperation to facilitate the cross-border movement of goods and 
services, narrow the digital divide, and level the playing field for micro, small and 
medium-sized enterprises (MSMEs).  
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In modern conditions, the influence of external and internal factors on the 

national economy development has led to sharp the issue of balanced regional 
development. Studies show that structural changes stimulate economic development, 
but economic growth is distributed extremely unequal across the regions. 

The goal of study: to analyses the differences in the socio-economic regional 
development. The object of study: regions. The subject of study: socio-economic 
regional development. This goal assumes several study tasks: to study the regional 
development dynamics; to disclose significant indicators that determine the level of 
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socio-economic regional development; to identify the features of regional differences; to 
develop proposals for improving regional development in the Republic of Belarus. 

In recent years the state policy of regional development in Belarus can be 
characterized as conversion from uniform regional development mechanisms to a 
concentration strategy of public and private investments in the centers of economic 
growth, which have the highest investment attractiveness and prerequisites for obtaining 
significant economic effects. The centers of economic growth are evenly distributed 
across the territory of Belarus, concentrated in large cities of the republic, regional 
centers, areas with perspective economic potential. 

The following main conclusions and proposals are obtained and formulated due 
to the comprehensive analysis of the socio-economic regional development differences: 

1. to reveal the dynamics of socio-economic regional development, characterized 
by increasing differences between the regions in most parameters of socio-economic 
development, which is caused by different conditions and opportunities for 
development; 

2. to identify the features of regional development, which are expressed in the 
strengthening of the urbanization processes and the reduction of regional labor 
potential; stagnation in the labor market, which is expressed by the lack of productive 
employment, as well as the tendency to maintain a significant gap between the regions 
in terms of low-income population; unequal contribution of the regions to the national 
socio-economic development; unsatisfactory level of return on investment in fixed 
capital; slowdown (suspension) of entrepreneurship development and its contribution to 
the socio-economic regional development; 

3. to develop proposals for improving regional development in the Republic of 
Belarus. In particular, it is proposed during the programs of regional development are 
formulated, to provide for the possibility of: 

using the tools forming alternative development scenarios. The choice of the 
priority scenario should be carried out taking into account the features of regional 
development and the probability of successful implementation of the scenario; 

the system of requirements implementation to ensure the rapid development of 
business and social, industrial, transport and logistics infrastructure; 

enlargement of measures to raise public awareness about the state regional 
policy through the curricular development on actual issues of regional development, 
interaction networks development, conducting meetings, seminars and other for target 
groups (including online events). 
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The study of the corporate governance and corporate social responsibility 
interdependence reflects the various stakeholders’ views on organization and 
management. The critical review of the refereed literature indicates the complementary 
relationships between categories, enabling shareholders to play a more active role in 
CSR. 

The majority of East European countries meets with the dilemma of what 
corporate governance system model should be chosen. The corporate sector 
development demonstrates the use of mixed models in transition countries, based partly 
on the principles of American, and German models of corporate governance system 
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application. The modern models of corporate governance system are based on the 
diverse capital structure in East Europe. There are defined the large variety of 
shareholders, including state, institutional investors and individual shareholders. The 
corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities 
among owners and management in the corporation. The board of directors, managers, 
shareholders, and other stakeholders take part in the elaboration rules and procedures 
for making decisions on corporate affairs. Good corporate governance is associated with 
a sustainable company’s value creation on a global scale. Where some of which will 
flow to investors with reduced risk of global financial crises. The better the quality of 
shareholder protection means the larger the country’s stock market. Weak corporate 
governance leads to higher costs of capital and in the case of better corporate 
governance are higher returns on assets [1]. 

A literature review makes it possible to analyze the relationship between 
corporate governance and Corporate Social Responsibility (CSR), and suggests 
adjustment measures for CSR improvement. The rules of Corporate Governance and 
CSR have many interactions. The rules of the Corporate Governance have today often 
the condition of law. The influence is more and beyond this legal form for companies. 
Other companies – especially with international activities – do orient them on this 
regulatory framework for the management and monitoring. Companies listed on the 
stock exchange give statements about corporate governance at the annual report. 

The rules of CSR are directives given by the management of a company for the 
company. CSR is the compliance with laws and regulations, observing (external) 
standards and (internal) values, action instructions, and guidelines and designing 
management and control structures. All interests of every group of stakeholders are 
considered and sustainability and transparency are the main topics of today. 

 Over the past 20 years, managers enhance the use of tools for developing 
reputation techniques in order to study the influence of interest groups in the company, 
and mechanisms, how to manage relationships with them. Some experts believe that the 
division of corporate communications with the advertising world and public relations 
transfer today’s market leaders to those organizations that pursue policies of a single 
system of communication with all interested groups.  

The proponents of the neoclassical approach emphasize stakeholder theory, the 
theory of corporate internal control, the theory of agents costs and etc., and argue that 
the term corporate governance is typically defined more narrowly, as the processes of 
supervision and control ‘intended to ensure that the company’s management acts in 
accordance with the shareholders ‘interests. Neoclassical scientists assert that the 
obligation of the company is the maximization of the return on investment [2]. Superior 
stakeholder engagement enhances the revenue or profit - generating potential of the firm 
through the higher quality of relationships with customers, business partners and among 
employees. Firms with better CSR performance are more likely to publicly disclose 
their CSR activities, and consequently, become more transparent and accountable. 
Higher levels of transparency reduce informational asymmetries between the firm and 
investors, thus mitigating perceived risk. The post neoclassical views, however, show 
that stakeholders’ incentives can play a significant role in the mix of debt and equity 
used in financing the firm's assets, and on its capital investment decisions. Thereby 
corporate executives can add value to the firm and affect the distribution of wealth 
between common stockholders and bondholders. 

The interdependence of corporate governance and CSR could be seen in the 
legal application of G20/OECD Principles of Corporate Governance and European 
Commission regulations on CSR. The European Commission considers social 
responsibility (CSR) as part of a contribution to the sustainable development strategy 
and European economic growth and employment, as CSR contributes to a variety of 



183 

 

purposes, including social cohesion, economic competitiveness, and more sustainable 
use of natural resources.  

Market actors require compliance with the basic principles of CSR: trust, social 
justice, openness, and transparency. The majority of companies tries to perceive the 
philosophy of thinking about the wellbeing of society, its prosperity and participate in 
environmental problems solution. The company pursues a policy of constant and 
deliberate social activity. CSR strategy is considered to be consistent, and really 
feasible. All projects are subject to the general purpose and mainstream of business 
ideas.  

In deciding on the adoption of CSR of the company is not only important to 
identify the most significant social needs of stakeholders, but also to analyze their 
feasibility, to provide cost - benefits analysis of the company, estimate potential benefits 
of social investment for society. At this stage, management explores the possibility of 
joining efforts in the implementation of various social projects with other companies or 
nonprofit organizations.  

Numerous violations of legal (formal and informal) rules between companies 
and society, corporations and their shareholders in the world rise to intense viewing not 
only use, but also the reassessment of the fundamental principles of the relationship 
between power holders (shareholders), management holders (managers), the R&D 
owners (technological staff) and the employees (workers).  

Some scientists consider that the corporate governance and CSR relationship can 
be interpreted by abandoning the standard view of the firm as a shareholder value 
maximizer and embracing the view of a firm as a stakeholder value maximizer. This 
convergence paves the way for corporate governance to be driven by ethical norms and 
the need for accountability, and it enables CSR to adapt prevailing business practices. 
At present time both corporate governance and CSR focus on ethical practices in 
business and the responsiveness of an organization to its stakeholders and the 
environment in which it operates. 

The study of the corporate governance and CSR interdependence reflects the 
various stakeholders’ views on organization and management, on the company’s 
portfolio, ethical norms, the possibilities and attractiveness, and effects on other forces. 
The research indicates the complementary relationships between categories through the 
reflection of all stakeholders’ interests, provide a balance between major groups and 
social institutions involved in market interaction, and promote constructive 
development. The analysis demonstrates different models of corporate governance 
application, which explain the need to apply certain institutional arrangements, enabling 
shareholders to play a more active role in CSR, and resulting in more sustainable 
companies’ development.  

References: 1. Nosova, O. &Bartels, K. Statistical Analysis of the Corporate 
Governance System in The Ukraine: problems and development perspectives// 
Statistische Diskussionsbeitrage. Universitat Potsdam. 2006. Nr .25. 32 p. Available at: 
https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/1125. 2. Arias, J.C., 
Patterson K. Relationships between Corporate Social Responsibilities’ Promotion and 
Corporate Performance in the Multinational Corporations// Business Intelligence 
Journal. 2009.Vol. 2. No.1. P. 93 – 109. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ ЗЕЛЕНОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

Ст. гр. А-46, Алісейчик А.В., канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Соціально-економічний розвиток у сучасних умовах повинен базуватися на 

всебічному врахуванні екологічного імперативу. Самодостатність розвитку навіть 
в умовах науково-технічної революції забезпечити неможливо, оскільки природа є 
матеріальною й інформаційною основою виробництва та життєдіяльності 
населення. Тому необхідний компроміс між природою і суспільством, який 
полягає у визначеному рівні динамічної еколого-економічної рівноваги.  

Сучасний світ повинен розглядатися як взаємопов’язана цілісність, у якій 
превалюють центробіжні сили, які є її організаційною основою». З цих позицій 
важливим є врахування системних засад соціально-економічного розвитку. При 
цьому важливо розглядати саме сталий розвиток, який є економічним розвитком. 
К.О. Шіковець приводить системоутворюючі чинники економічного розвитку: 
межа досконалості (може бути задана граничними значення фінансово-
економічних показників, корпоративною культурою, системою цінностей та ін.) 
та межа безпеки економічного розвитку (відповідає стану передчасного 
припинення функціонування підприємства).  

Процес розвитку за Поповою О.Ю. потрібно розглядати як сукупну зміну у 
взаємозв’язку кількісних, якісних та структурних перетворень. При цьому 
«…головною рушійною силою розвитку є зміни в зовнішньому середовищі, які 
потребують відповідних змін в процесах, що відбуваються на підприємствах». 
Мельник Л.Г. визначає розвиток як незворотну, спрямовану, закономірну зміну 
системи на основі реалізації внутрішньо властивих їй механізмів. Ми окреслюємо 
сутність сталого розвитку розглядом структурних та динамічних аспектів.  

Можливість високого рівня розвитку залежить від проектної структури 
соціально-економічної системи того чи іншого ієрархічного рівня та ступеня 
повноти урахування системних відносин. Тривалість розвитку залежить від 
інтенсивності та типології факторів зовнішнього середовища, а також від 
накопиченого потенціалу системи. Коли дія факторів зовнішнього середовища 
спрямовується відповідно до тенденції структурних змін системи, яка іманентно 
їй властива, соціально-економічна система спроможна забезпечити сталий 
розвиток. Розглянемо більш детальніше сутність соціально-економічної системи 
та її сталого розвитку у контексті рівнів ієрархії національного господарства. 
Аналізуючи основні принципи концепцій сталого розвитку та зеленої економіки, 
можна зробити висновок, що соціально-економічні системи різних рівнів у 
сучасній теорії та практиці організації суспільства не розглядаються як відкриті 
моделі, а тому не розглядаються з позицій фундаментальних основ їх 
функціонування. Природні принципи організації розвитку, їх діалектичний 
зв’язок з економічними та соціальними відносинами, а також людський потенціал 
є фундаментальними основами суспільного розвитку.  

Принципи природної організації соціально-економічних систем є неявними 
у просторово-часовому відношенні і на системному рівні не враховуються під час 
вибору альтернативи розвитку та прийняття управлінського рішення. Кожне 
управлінське рішення, кожна дія може мати своїм результатом настільки 
віддалені у часі та диференційовані наслідки, що передбачити їх у сучасних 
умовах розвитку не уявляється можливим. Будь-яка локальна зміна може бути 
причиною флуктуацій, які можуть викликати широкомасштабні зміни. Локальні 
зміни нарощують свій потенціал через ланцюгові реакції, котрі утворюють 
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глобальні причинно-наслідкові зв’язки з позицій простору та часу. Ефекти 
економічної діяльності розповсюджуються за ієрархічними рівнями глобальної 
екосистеми.       

Багато з ефектів проявляються у майбутньому, коли уже мають місце 
необоротні зміни. Тому постає важливе завдання забезпечення збалансованості 
розвитку у просторі, ґрунтуючись на основних засадах системної методології 
розвитку, що узгоджується із концепцією зеленої економіки. Розвиток соціально-
економічних систем має бути також збалансованими у часі, що повністю 
відповідає концепції сталого розвитку. Розглянемо сутність та основні складові 
соціально-економічних систем та сутність системи, зокрема. Основними 
соціально-економічними системами різних ієрархічних рівнів народного 
господарства є промислове підприємство, адміністративна територія (область, 
район, місто) та національна економіка країни. Важливим завданням у механізмі 
забезпечення сталого розвитку є аналіз та планування розвитку відкритих 
соціально-економічних систем.  

У сучасних умовах соціально-економічнісистеми є розбалансованими 
внаслідок структурних диспропорцій, наявних через існування системних 
протиріч, таких як соціальні, екологічні, економічні, соціально-екологічні, 
соціально-економічні, еколого-економічні. Такий стан речей і далі призводить до 
ігнорування загальносистемних цілей функціонування соціально-економічних 
систем, наслідком чого є екологічні проблеми, які вже сьогодні ставлять під 
загрозу життя наступних поколінь. Тому важливо та життєво необхідно 
розглядати системоутворюючі чинники формування, функціонування та розвитку 
соціально-економічних систем на різних ієрархічних рівнях. Розглянемо 
підприємство з точки зору теорії систем як базову соціально-економічну систему 
національного господарства країни. 

Підприємство є системою, оскільки є цілісним утворенням у зовнішньому 
середовищі і складається із елементів, які знаходяться у взаємозв’язку один з 
одним. Ці елементи шляхом власної взаємодії породжують певну реакцію системи 
у відповідь на впливи зовнішнього середовища. При цьому підприємство також 
чинить вплив на зовнішнє середовище. Але структура зовнішнього середовища 
(глобального середовища існування системи) є набагато складнішою. Важливим 
завданням є повнота виявлення зовнішніх зв’язків підприємства із навколишнім 
середовищем, зумовлених як впливом середовища, так і власне підприємством.        

Зовнішні зв’язки з точки зору системності мають обов’язково розглядатися 
у контексті внутрішньої структури підприємства та стратегії його розвитку як 
його реакції на впливи зовнішнього середовища. Зовнішні і внутрішні зв’язки є 
системними зв’язками. Чим більше виявлено та враховано зв’язків, тим вищий 
ступінь відкритості підприємства по відношенню до зовнішнього середовища та 
вищою є ймовірність забезпечення стійкості його функціонування та розвитку. 
Слід зазначити, що підприємство є відкритою системою, починаючи від 
формування його проектного стану. Тобто необхідно розглядати характеристику 
«відкритості» як з позицій простору, так і з позицій часу. Ось чому для аналізу 
можливостей розвитку підприємства ми пропонуємо розглядати його життєвий 
цикл та з урахуванням основних засад теорії систем.  

Якщо зв’язки і відносини підприємства враховано не досить повно, то 
мають місце різні протиріччя розвитку, екстерналії діяльності і т.п. За таких умов 
підприємство програє у довгостроковій конкурентній боротьбі у процесі 
функціонування та розвитку. Тому чим більше зв’язків виявлено, тим більш 
комплексно можна врахувати фактори діяльності і планувати сталий розвиток 
підприємства. Відповідно до загальновідомого поділу зв’язків на прямі та 
зворотні, зовнішні і внутрішні тощо, виділимо системні зв’язки і відносини 
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підприємства у процесі його сталогорозвитку. Зв’язки характеризують взаємодію 
між елементами системи та факторами зовнішнього середовища у просторі 
(структурні зв’язки) та у часі (циклічні зв’язки).  

З точки зору розгляду зв’язків підприємства з факторами зовнішнього 
середовища у часі нами виділено причинно-наслідкові ступеневі зв’язки, які 
породжують власні причинно наслідкові ланцюжки, які через циклічний зв’язок 
впливають на підприємство у формі зовнішніх вхідних зв’язків. Дія циклічних 
зв’язків є довгостроковою. Саме на основі використання категорії зв’язку можна 
сформувати механізми сталого розвитку соціально-економічних систем різних 
ієрархічних рівнів у єдиний механізм сталого розвитку національного 
господарства.  

Системний розвиток підприємства з урахуванням усієї сукупності його 
зв’язків та відносин із зовнішнім середовищем передбачає, насамперед, 
екологічно безпечний розвиток. Розвиток підприємства ґрунтується на 
кумулятивних факторах, які характеризують стан системи. Критеріями розвитку 
підприємств є стани у певні моменти часу. Якщо ці стани включають комплексні 
показники екологічної безпеки підприємства та досягається певне рівноважне 
значення впродовж тривалого періоду часу, то це означає досягнення системного 
та сталого розвитку підприємства. З урахуванням вищесказаного для аналізу та 
планування розвитку підприємства доцільним є обґрунтування сутності поняття 
його довгострокової збалансованості.  

Такі характеристики розвитку, як «довгостроковість» та «збалансованість», 
передбачають аналіз системи у рамках просторово-часової її організації. 
Виходячи з цього твердження, довгострокову збалансованість розвитку необхідно 
розуміти у якості такого стану підприємства, який відповідає критерію його 
структурно-динамічної раціональності на кожному з етапів якісного перетворення 
за певний проміжок часу. Критерій структурно-динамічної раціональності 
визначається з позицій забезпечення коеволюційного розвитку, що означає, згідно 
з сумісністю розвитку соціально-господарської підсистеми з розвитком природної 
системи у просторі та часі. Сталий розвиток підприємства, на наш погляд, − це 
процес структурної перебудови підприємства у часі відповідно до факторів 
зовнішнього середовища та потенціалу підприємства за критерієм 
збалансованості у просторово-часовому відношенні. Типологія факторів 
зовнішнього середовища є максимально повною тільки тоді, коли підприємство 
розглядається як відкрита система.  

Структурна перебудова підприємства відбувається на основі процесів 
накопичення і реалізації потенціалу розвитку підприємства та адаптації 
підприємства. Система сталого розвитку підприємства є діалектично складною 
цілісною системою, яка містить елементи екзогенно-ендогенного походження і 
характеризується збалансованістю у часі та просторі.Для деталізації планів та 
програм важливо також означити структурні компоненти системи. Відповідно до 
концепції зеленої економіки, основними елементами розглядуваної системи 
мають бути економічний, екологічний та соціальний. На нашу думку, 
підприємство є складною системою і поєднує у собі складові екологічної, 
економічної та соціальної природи, але у певній мірі просторово-часового прояву. 
Мірою просторового прояву підприємства є комплексність прояву його 
потенціалу, що передбачає максимально можливу повноту врахування його 
складових та факторів зовнішнього середовища.  

Комплексний прояв потенціалу підприємства також передбачає вибір 
оптимальної комбінації структурних складових потенціалу підприємства з усієї 
сукупності альтернативних. Мірою часового прояву підприємства є відповідність 
структурно динамічних характеристик підприємства характеристикам 
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прогнозного етапу його життєвого циклу. У нашому розумінні підприємство 
постає як триєдина цілісність глибинно-сутнісного, внутрішнього (серединного) 
та зовнішнього шарів (зрізів), при чому останні два є проявами першого і 
збагачують зміст глибинно-сутнісної основи новими елементами, механізмами 
зв’язку та характеристиками. Глибинно-сутнісний зріз є фундаментальною 
основою підприємства. В основі зрізу лежить організаційне та інформаційне 
начало, що задає внутрішню тенденцію його розвитку. Внутрішній зріз є 
функціональним зрізом системи. Зовнішній зріз системи поєднує у собі зовнішні 
атрибути її діяльності. Розглянемо механізми досягнення сталого розвитку 
підприємства.  

Внутрішнє середовище діяльності підприємства може бути сформованим 
та організованим без урахування фундаментальних основ його життєздатності. 
Коли підприємство функціонує у відповідності до зовнішніх цілей, не враховуючи 
власних фундаментальних основ розвитку (оскільки вони непізнані), 
підприємство не реалізує створеного внутрішніми механізмами потенціалу 
розвитку у максимально повній мірі. Внутрішній механізм упорядкування 
системи передбачає наявність потенційної тенденції її розвитку. Тому внутрішня 
структура підприємства постійно буде наближатися до своєї траєкторії розвитку, 
зумовленою внутрішньою тенденцією.  

Траєкторія розвитку передбачає можливість максимальної реалізації 
потенціалу підприємства. Підприємства мають іманентно властиву їм тенденцію 
розвитку, яка залежить від їх структурної організації та типології факторів 
зовнішнього середовища, а також інтенсивності їх впливу. Слід зазначити, що 
сутнісні характеристики, означені вище, структурні компоненти відповідно до 
концепції зеленої економіки, а також механізми сталого розвиткупідприємства 
справедливі для системи вищих ієрархічних рівнів, оскільки означені системні 
механізми сталого розвитку є інваріантами по відношенню до будь-яких 
соціально економічних систем. Таким чином, використання методологічних засад 
аналізу структури та розвитку соціально-економічних систем різних рівнів та 
комплексний аналіз зв’язків у межах одного рівня ієрархії та міжієрархічних 
зв’язків систем у часі є базовими засадами формування багаторівневого механізму 
сталого розвитку національного господарства. 

 
ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

В ЦІЛОМУ 

Канд. кон. наук, доц. Блага В.В. 
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

 
Забезпечення високого рівня і якості життя населення – одна із 

пріоритетних завдань держави, яка знаходить своє відображення в розвитку 
соціальної інфраструктури міст та інших населених пунктів. Основною умовою 
підвищення рівня і якості життя населення виступає високий рівень розвитку, 
ефективність функціонування та доступність об’єктів соціальної інфраструктури. 

Комфортність проживання залежить від природно-кліматичних умов 
(рельєф, клімат); екологічного стану територій; містобудівних умов (площа 
території, архітектура та ін.); демографічних показників територій (чисельність і 
щільність населення); соціального середовища; благоустрою міського 
середовища, а також економічного стану (стан бюджету, розмір ВРП та ін.). 

Для підвищення комфортності проживання населення на регіональному 
рівні повинна бути опрацьована стратегія комплексного розвитку територій, 
заснована на концепції розвитку соціальної інфраструктури, і мінімальні соціальні 
стандарти, що гарантуються державою. 
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Транспортна інфраструктура є частиною соціальної інфраструктури, від 
стану якої багато в чому залежить розвиток економіки в цілому. Транспортна 
інфраструктура представляє собою сукупність маршрутів громадського 
пасажирського транспорту для організації пасажирських перевезень і набір 
галузей і підприємств, які забезпечують їх виконання і обслуговування. Всередині 
міст найбільш затребуваним є автомобільний транспорт. 

Проблема модернізації транспортної інфраструктури країни є однією з 
найактуальніших. Висока капіталомісткість і масштабність інфраструктурних 
проєктів вимагає значних інвестицій. Історично склалося так, що транспортні 
проєкти ініціюються і фінансуються державою.  

Слабка зацікавленість приватного бізнесу в інвестуванні інфраструктурних 
об’єктів пояснюється невизначеністю гарантій повернення інвестицій, 
неконкурентним відбором підрядників, а також чітким розумінням пріоритетів 
розвитку інфраструктури, що ускладнює оцінку перспектив таких інвестицій. 

Інвестуючи кошти в транспортну інфраструктуру на початковому етапі 
з’являється можливість створити нові робочі місця, вирішити соціальні питання, 
позитивно вплинути на розвиток конкуренції в галузі. На наступному етапі 
проведені заходи приведуть до економічного зростання регіону, розвитку 
підприємницької діяльності, впровадження інноваційних технологій. На 
заключному етапі створюються умови для стабільного економічного зростання 
економіки і як наслідок поліпшення якості життя населення в цілому. 

Одним із способів поліпшення транспортної інфраструктури міста може 
стати розвиток велосипедного транспорту і супутньої йому інфраструктури. 
Велосипедний транспорт є частиною транспортної, містобудівної, екологічної 
політики, а також політики в галузі охорони здоров’я та туризму. Він є 
доповненням громадського пасажирського транспорту, забезпечуючи мобільність 
населення на короткі відстані. Особливу популярність велосипедний транспорт 
отримав в великих містах, так як завантаженість центру створює складності для 
проїзду і паркування автомобілів, а правильно прокладені велосипедні маршрути 
дозволяють отримати доступ населення в будь-яку точку міста.  

 
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 
Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., 

здобувач вищої освіти Ветчинкін О.С. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Маркетингова стратегія є частиною загальної корпоративної стратегії 

підприємства і покликана описати, яким чином підприємство повинне 
використовувати свої обмежені ресурси для того, щоб збільшити прибуток від 
продажу в довгостроковій перспективі. Вона являє собою елемент 
маркетингового плану підприємства і носить більше описовий характер, 
пропонуючи не самі конкретні дії, а лише їх напрям [1]. 

Основними цілями маркетингової стратегії зазвичай виступають: 
1) збільшення обсягу продажів, яке може статися двома шляхами: за 

допомогою збільшення потоку клієнтів або кількості замовлень; 
2) збільшення прибутку підприємства; 
3) забезпечення привабливості продукції для тієї чи іншої цільової 

аудиторії; 
4) завоювання більшої частки ринкового простору; 
5) досягнення лідерських позицій в своєму ринковому сегменті. 



189 

 

Застосування маркетингової стратегії є поступову реалізацію 
взаємопов'язаного набору стратегій операційного рівня, до яких можна віднести 
стратегії збуту, реклами, ціноутворення і т.д. У сучасному світі підприємства 
часто не просто зберігають або збільшують частку існуючого ринку, а здійснюють 
пошук нових ринків. 

В основу класифікації маркетингових стратегій можуть бути покладені 
різні ознаки. Найбільш поширеним є поділ відомих маркетингових стратегій на 
наступні групи стратегій [2]: 

1) Концентрованого зростання. Передбачається зміна ринку збуту товару 
або удосконалення (модернізація) його самого. Найчастіше такі стратегії 
спрямовані на боротьбу з конкурентами по завоюванню розширеної частки ринку 
(«горизонтальне розвиток»), пошук ринків для вже існуючих товарів, поліпшення 
самих товарів. 

2) Інтегрованого зростання. Мають на меті розширення структури 
підприємства за рахунок «вертикального розвитку» - почала виробництва нових 
товарів або послуг. В рамках реалізації зазначеного виду стратегій планується 
виробляти контроль за філіями, постачальниками і дилерами підприємства, а 
також впливати на кінцевих покупців продукції. 

3) Диверсифікованого зростання. Використовуються, якщо у підприємства 
немає можливості розвиватися в умовах сьогодення на ринку з певним видом 
товару. Підприємство може зосередитися на виробництві нового продукту, але за 
рахунок старих, вже наявних ресурсів, при цьому товар може незначно 
відрізнятися від уже вироблених або бути принципово новим. 

4) Скорочення. Спрямовані на підвищення ефективності діяльності 
підприємства після тривалого періоду його розвитку. При цьому може бути 
здійснена як реорганізація підприємства (наприклад, скорочення окремих 
підрозділів), так і її ліквідація (наприклад, поступове скорочення діяльності до 
нуля з одночасним отриманням максимально можливого доходу). 

Також маркетингова стратегія підприємства може бути орієнтована як на 
весь ринок, так і на його окремі цільові сегменти. В даному випадку можуть 
реалізовуватися три основних стратегічних напрямки [3]. 

Стратегія масового або недиференційованого маркетингу. Орієнтована на 
ринок в цілому, без будь-яких відмінностей в купівельному попиті. Конкурентна 
перевага продукції досягається, в основному, за рахунок зниження витрат на 
виробництво. 

Стратегія диференційованого маркетингу. В даному випадку реалізується 
мета охоплення якомога більшої кількості ринкових сегментів за допомогою 
виробництва спеціально розроблених для цього товарів (покращена якість, 
зовнішній вигляд, дизайн та ін.). 

Стратегія концентрованого маркетингу. Зусилля і ресурси підприємства 
направляються на один ринковий сегмент, і, відповідно, товари пропонуються 
саме для даної цільової аудиторії. Ставка робиться на оригінальність певного 
виду товару. Дана стратегія є найбільш придатною для підприємств з обмеженими 
ресурсами. 

Формування маркетингової стратегії відбувається в 4 етапи [4]: 
1) Етап аналізу маркетингових можливостей організації. Являє собою 

оцінку сильних і слабких сторін функціонування підприємства, його переваг на 
конкретному ринку і можливих ризиків. 

2) Етап вибору ринків функціонування. Передбачає проведення аналізу 
попиту і пропозиції, розгляд певного виду ринку, його плюсів і мінусів, 
споживчого складу, а також потреби в продукції, яку виробляє підприємство. 
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3) Етап розробки маркетингової програми. Складається з визначення 
особливостей цінової політики, методів позиціонування тієї чи іншої продукції на 
ринку, проведення рекламної компанії, а також контролем за збутом продукції. 

4) Етап затвердження та реалізації маркетингових програм. Передбачає їх 
ґрунтовний аналіз в контексті положень генеральної стратегії організації і 
антикризового менеджменту. 

Визначення цільового ринку та цільових сегментів. Необхідно для 
грамотного співвіднесення можливостей підприємства і привабливості ринку. 
Підприємству належить визначитися, яку продукцію воно буде виробляти, які 
послуги надавати клієнтам. Визначення цільових груп клієнтів, правильний вибір 
своєї цільової групи дозволить підприємству максимально повно задовольняти 
потреби найважливіших груп клієнтів, що буде сприяти зміцненню її положення 
на ринку. 

Література: 1. Elektronnyiy resurs.- Rezhim dostupa: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39187314  2. Elektronnyiy resurs.- Rezhim 
dostupa: http://elib.sfukras.ru 
/bitstream/handle/2311/112/vkr_yamshchikov.pdf?sequence=1  3. Elektronnyiy resurs.- 
Rezhim dostupa: https://i-topmodel.ru/marketingovaya-strategiya-chto-vidy-celi-etapy-
i-osnovy/  4. Elektronnyiy resurs.- Rezhim dostupa: https://mybook.ru/elina-
berdnikova/kommunikacionnye-strategii-vmarketinge/ 
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Визначним елементом в постановці завдань конкурентної боротьби є 

маркетингова орієнтація підприємства, що базується на його виробничо-
господарських можливостях і кон’юнктурі ринку. В зв’язку з цим формулювання 
завдань аналізу необхідно починати з уточнення основних пріоритетів 
підприємства в сфері маркетингу.  

Це можливо за умови ревізії процесу реалізації продукції і методів 
маркетингу, формулювання загальних цілей маркетингової стратегії і розробки 
маркетингового плану діяльності підприємства. Це забезпечить підприємство 
структурованою програмою діяльності і контролю реалізації, а також створить 
умови проектування ефективних маркетингових засобів. В результаті необхідно 
узагальнити інформацію за такими питаннями: на які цілі необхідно орієнтувати 
маркетинг підприємства; на основі якого типу стратегії повинна будуватися 
діяльність підприємства [1]. 

Ясне уявлення про маркетингові завдання підприємства на майбутній 
період дозволяє виділити найбільш значущі сторони діяльності конкурентів, що 
ускладнюють своєчасне і в повному обсязі виконання намічених планів. На цій 
основі формується мета аналізу, уточняється його об’єктна база [2]. 

Для виживання в сучасних ринкових умовах, перед будь-яким 
підприємством встає проблема достовірної оцінки ступеня 
конкурентоспроможності, тобто виявлення характеру конкурентної переваги в 
порівнянні з іншими підприємствами, яка полягає в першу чергу у виборі базових 
об'єктів для порівняння [3].  

Оскільки будь-які миттєві заходи поліпшують конкурентоспроможність 
підприємства лише на короткий проміжок часу, то врахувавши всю повноту 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39187314
https://i-topmodel.ru/marketingovaya-strategiya-chto-vidy-celi-etapy-i-osnovy/
https://i-topmodel.ru/marketingovaya-strategiya-chto-vidy-celi-etapy-i-osnovy/
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інформації та неординарність проблем для реалізації ефективного їх вирішення 
необхідно реалізувати комплекс наступних заходів: збільшення обсягів реалізації 
продукції, організація системи управління якістю на підприємстві, впровадження 
маркетингових інновацій в діяльність підприємства, забезпечення більш низьких 
витрат на виробництво і збут продукції, збільшення кваліфікованих трудових 
ресурсів, бенчмаркінг. 

У разі успішного застосування інноваційного маркетингу на підприємстві 
прогнозується прискорений і сталий розвиток цієї сфери з виробленням 
необхідного захисного імунітету в умовах фінансової кризи в світі і глобального 
конкурентного середовища. Тому використання даного методу для підвищення 
конкурентоспроможності є доцільним для підприємства. 

Література: 1. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : 
Монографія / Харківський національний економічний університет; за заг. ред. д-
ра екон. наук, проф. Ю.Б. Іванова, д-ра екон. наук, проф. О.М Тищенка. - Х.: ВД 
"ІНЖЕК", 2006. - 384 с. - Бібліогр.: С. 371-382. 2. Прахалад К.К. Майбутнє 
конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами / К.К. Прахалад; В. 
Рамасвамі; пер. з англ. М. Ставицького. - К.: Вид-во Олексія Капусти, 2005. - 258 
с. 3. Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та 
перспективи їх вирішення: монографія / [В. П. Мікловда, І. Г. Брітченко, Н. Ю. 
Кубіній, Ю. О. Дідович].– Полтава: ПУЕТ, 2013.- 218 с. 
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На сьогоднішній день тема впровадження екологічних технологій в 

економіку є досить актуальною. Найважливішим поштовхом для впровадження 
еко-інновацій є урядові амбіції різних країн, спрямовані на створення «зелених» 
структурних змін шляхом приділення особливої уваги стійкого зростання і еко-
інновацій.  

Зокрема, шведський уряд має мету, що стосується клімату в рамках зеленої 
економіки - «стати глобальною зразковою моделлю і продемонструвати лідерство 
в адаптації до зміни клімату» [3]. Довгострокова мета - забезпечити стійке і 
ресурсоефективне енергопостачання без будь-яких викидів парникових газів в 
атмосферу до 2050 року.  

Для впровадження еко-інноваційної діяльності урядом були розроблені 
стратегії, які направлені на перехід до зеленої економіки: нормативні та ринкові 
інструменти. Що стосується нормативних інструментів, то екологічний кодекс 
Швеції, працює як основа, спрямована на сприяння сталому розвитку в різних 
областях. Швеція також зобов'язана дотримуватися законодавства ЄС, а також 35 
ряду інших міжнародних конвенцій. 

 Деякі з правил - це Директива Ecodesign, яка встановлює обов'язкові 
екологічні вимоги до енергоспоживання, а також Директиву з 
енергоефективності, який встановлює кілька заходів і вимог щод о 
енергоефективності [5]. Ринкові інструменти складають основну частину 
шведських інструментів політики. Податки і збори використовуються щодо 
викидів вуглецю, використання енергії, палива і транспортних засобів [6]. У двох 
найбільших містах Стокгольмі і Гетеборзі використовуються транспортні витрати 
[1; 7].  



192 

 

Близько 80 відсотків надходжень від податку на навколишнє середовище - 
це енергетика, яка складається переважно з податків на електроенергію та паливо. 
Податки на енергію також включають податки на вміст вуглекислого газу та сірки 
в паливах. Решта 20% коштують головним чином від податків на транспорті, 
таких як транспортні засоби та податки на завантаженість [2]. Доходи від податку 
на диоксид вуглецю зросли з приблизно 1,3 млрд. Шведських крон з 2014 року, 
викликаного зниженням податкових знижень для сільського господарства та 
промисловості. Доходи від податку на енергію на пальне зросли на 1 млрд. 
шведських крон через збільшення податкових ставок. Також було збільшено 
ставку для фонду ядерного палива, в результаті чого додатковий дохід склав 1 
млрд. шведських крон. 

Вплив на економіку Швеції чинять також і патенти в сфері еко-інновацій. 
Так, як це дає змогу зрозуміти наскільки країна успішна саме в розробці еко-
інновацій. Зелені патенти - це патенти на технології, що стосуються відходів, 
енергії вітру, геотермальної енергії, сонячної енергії, Технологічний розвиток та 
інновації є важливими факторами економічного зростання та продуктивності. 
Інновації, спрямовані на очищення поточних технологій та розробку нових 
зелених технологій, є важливими для екологічного та економічного зростання. 
Оскільки патентні дані свідчать про винахідливість країни, зелені патенти 
вказують на те, що новатори зможуть передбачити нові економічні можливості, 
що сприятимуть екологізації економічного зростання. Також це дає можливість 
Швеції продавати патенти на свої розробки і залучати кошти а також 
підтримувати конкурентоспроможність на ринку еко-інноваційної діяльності, що 
в свою чергу позитивно відобразиться на економічному зростанні, а саме 
зеленому зростанні економіки Швеції. Тим не менш існує проблема падіння 
зелених патентів, що може бути пов'язане з тим, що багато нових зелених 
технологій, розроблених в недалекому минулому, стали "зрілими" і зараз 
реалізуються.  

Велику увагу еко-інноваційній діяльності приділяють шведські компанії. 
Багато сучасних шведських компаній займають активну позицію в питаннях 
відповідального ведення бізнесу, яке полягає в застосуванні екологічно 
безпечних, соціально-орієнтованих, стабільних і раціональних в довгостроковій 
перспективі рішень. Шведські компанії працюють на принципах корпоративної 
соціальної відповідальності. Термін «корпоративна соціальна відповідальність 
(КСВ)», або «стійкий бізнес», використовується для позначення роботи, яку 
проводять компанії, щоб позитивно вплинути на суспільство, навколишнє 
середовище або економіку. Екологічні переваги можуть бути головною метою 
інновації або побічного продукту інших цілей. Екологічні переваги інновації 
можуть мати місце при виробництві товару чи послуги або під час його 
споживання або використання кінцевим користувачем продукту.  

Щодо економічного впливу від впровадження еко-інновацій 
підприємствами, можна виділити конкурентоспроможність компанії серед інших, 
завдяки розробці нового продукту чи послуги та можливості продати свою 
екологічну технологію іншим. Також це зменшення витрат при виробництві і 
збільшення надходження при реалізації продукту чи послуги. Інновації з 
екологічними перевагами були більш поширені у виробничому секторі, ніж у 
сфері послуг. Частка підприємств, що впроваджують інновації з екологічними 
перевагами, - збір, обробка та постачання води та каналізація, збирання відходів, 
відновлювальні роботи та інші послуги з управління відходами. Серед цих 
підприємств 80 відсотків інноваційно активних підприємств запровадили 
нововведення з екологічними перевагами [4]. Тобто, податки і збори є важливою 
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частиною шведських інструментів екологічної політики. Дані про зменшення 
викидів парникових газів підтримують цю теорію.  

Шведські екологічні податки поєднуються з різними видами субсидій. 
Ідеальним рішенням є податковий збиток, а також субсидування НДДКР, що 
говорить про те, що шведська система субсидування податків є досить 
ефективною. Країна не використовує тарифи на конкретні технології і в цілому 
використовує більш «технічно нейтральну» політику. Тарифи на подачу можуть 
стати способом підвищення ефективності шведської політики [4].  

Отже, високі шведські податки на викиди створюють дохід для країни, що, 
в свою чергу, може використовуватися для фінансування різних екологічних 
субсидій та інновацій, що робить їх менш дорогими. Крім того є можливість 
розглядати бізнес в більш зеленій економічній системі, яка може бути корисною 
як для бізнесу, так і для суспільства в цілому. Щодо шведських компаній, які 
впроваджують у свою діяльність еко-інновації це є показником того, що уряд 
Швеції дбає про відповідальність та обізнаність підприємств у сфері зеленого 
сталого зростання. Також частка еко-інноваційно орієнтованих підприємств 
говорить не тільки про екологічні вигоди для Швеції, а також і економічні. 

Література: 1. Barbier, E. & Markandya, A. 2013. A new blueprint for a green 
economy. 1st Ed. New York: Routledge  2. Environmentally motivated subsidies and 
preliminary environmental tax.revenue.2017..[Electronic.resource] 
/Available.at:.https://www.scb.se/en/findi ng-statistics/statistics-by-subject-
area/environment/environmental-accounts-andsustainable-development/system-of-
environmental-and-economicaccounts/pong/statistical-news/environmentally-
motivated-subsidies-andpreliminary-environmental-tax-revenue-2017/  3. Government 
offices of Sweden. [Electronic resource] / Available at: 
http://www.government.se/government-policy/energy/goals-and visions 
/http://www.government.se/government-policy/energy/goals-and-visions/  4. Innovation 
activity in enterprises 2012–2014. [Electronic resource] / 
Available.at:.https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject area/ 
education-and-research/research/community-innovationsurvey/pong/statistical news/ 
innovation-activity-in-enterprises-20122014/  5.R&D.expenditure.in.Sweden. 
[Electronic.resource]/Available.at:.http s://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-
by-subject-area/education-andresearch/research/research-and-development-in-sweden--
an-overviewinternational-comparisons-etc/pong/tables-and-graphs/rd-expenditure-in-
swedensek-millions-current-prices/  6. Statistics Sweden. 2015. Total environmental 
taxes in Sweden 2003- 
2013..[Electronic.resource]./.Available.at:.http://www.scb.se/sv_/Hittastatistik/Stat 
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www.skatteverket.se/privat/skatter/biltrafik/trangselskatt.4.383cc 9f31134f01c98a8 
0001292.html 
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енергоносіїв на одиницю продукції приблизно в 2,5-3 рази перевищують подібні 
витрати у розвинутих країнах світу, нафти – у 8-10 разів), матеріаломісткості 
(витрати матеріалів та ресурсів в Україні на одиницю продукції в 2-2,5 рази 
більше аналогічних показників у країнах Заходу), зростання фондовіддачі тощо. 

В останні роки одночасно зi зростанням ролi маркетингу пiдвищилася роль 
маркетингових комунiкацiй. Ефективнi комунiкацiї зi споживачами стали 
ключовими факторами успiху будь-якої органiзацiї [1]. 

Сучасний маркетинг потребує набагато бiльшого, нiж простого створення 
товару, для задоволення потреби клiєнта. Підприємства мають здiйснювати 
комунiкацiю зi своїми клiєнтами, при цьому у змiстi комунiкацiй не повинно бути 
нiчого випадкового. Тому запорукою успіху підприємства на ринку є 
спроможність стратегічно правильно організувати взаємодію декількох 
інструментів маркетингових комунікацій із визначенням найдієвіших і 
найефективніших засобів комунікацій у кожній окремій ситуації. При цьому, 
важливою складовою ефективності підприємства, а отже, і значним резервом її 
підвищення, є організація виробничого процесу, в тому числі значне місце займає 
документаційне забезпечення, воно гарантує еластичність та результативність у 
схваленні рішень, зробити можливим їх здійснення та контроль за усією 
діяльністю підприємства [2].  

Маркетингові дослідження в галузі конкурентоспроможності підприємства 
включають наступні етапи: створення інформаційного забезпечення; аналіз 
конкурентного середовища діяльності підприємства, що включає аналіз макро- та 
мікросередовища й аналіз характеристик ринку; визначення існуючих та 
потенційних конкурентів, оцінювання рівня конкурентоспроможності 
конкурентів; моніторинг конкурентоспроможності підприємства.  

Тому одним з факторів збільшення ефективності керування розвитком 
підприємства є застосування сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій і 
технологій електронного самоврядування в поєднанні з залученням більшої 
кількості структур до цього процесу [3]. 

Покращення фінансових результатів можна досягти за допомогою 
налагодження тісних зв’язків із посередниками, реалізації політики стратегії 
низьких витрат, соціального та організаційно-технічного розвитку, впровадження 
в свою діяльність інноваційних технологій, використання інформаційних 
технологій, що перетворює його на більш конкурентоспроможне за рахунок росту 
управління й пристосування до змін ринкової кон’юнктури 

Використання даних аналізу та маркетингового дослідження, дозволить 
виявити найменш ефективно працюючі канали просування продукції 
підприємства, а також слабкі сторони конкурентів в системі просування, 
визначити найбільш ефективні канали для просування для підприємства на думку 
цільової аудиторії, на яку орієнтована діяльність торгового підприємства і 
реалізувати ці результати для розробки проектів розвитку підприємства. 

Література: 1. Маркетинговий менеджмент конкурентоспроможності 
підприємства : стратегічний підхід та системні рішення : монографія / [О. В. 
Кендюхов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Кендюхова ; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. 
стратег. упр. екон. розвитком. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2014. – 201 с.  2. Боярко 
І. М. Стратегічне фінансове управління підприємством: монографія / [І. М. Боярко 
та ін.]. –Суми: Університетська книга, 2014.–175 с. 3. Петрович Й. М. Створення і 
функціонування суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / Й. М. Петрович. – К. : 
Ліра-К, 2015. – 256 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

 
Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., 
здобувач вищої освіти Рочева Г.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
В системі реалізації виготовлених товарів та послуг досить важливу роль 

відіграє саме роздрібний продаж товарів, який є невід’ємною складовою 
внутрішньої торгівлі. Основним завданням роздрібних компаній, особливо під час 
посилення конкуренції на ринку споживчих товарів та послуг, з метою залучення 
та розширення контингенту споживачів та їх грошових доходів є поліпшення 
організації продажу товарів та покращення якості обслуговування споживачів. 
Якість торгового обслуговування головним чином залежить від широкого 
асортименту товарів, що продаються, професійних знань та навичок персоналу, і 
методів продажу. Під методами продажу розуміють сукупність прийомів і 
способів, за допомогою яких здійснюється процес реалізації товарів 

У роздрібній торгівлі використовують 5 основних методів реалізації 
товарів (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Класифікація методів роздрібного продажу товарів [1]. 
 
Одним із найзручніших методів реалізації товарів для покупців є 

самообслуговування. Воно дозволяє пришвидшити операції з продажу товарів, 
збільшити місткість магазинів та обсяг реалізації товарів. Цей метод надає 
клієнтам вільний доступ до розміщених в торговому залі товарів, можливість 
самостійно оглядати та відбирати їх без допомоги продавця, що дає можливість 
більш раціонально розподілити обов’язки серед працівників магазину. В таких 
магазинах зазвичай основними завданнями працівників є консультування 
покупців, викладення товарів і контроль за їх зберіганням, розрахункові операції. 

Індивідуальне обслуговування покупців характеризується тим, що всі 
операції з обслуговування покупців виконує продавець в індивідуальній формі. 
Даний метод ефективний для товарів, які вимагають консультації або додаткової 
інформації, коли покупець просить зруйнувати загальну упаковку. Але він знижує 
рівень обслуговування покупців, збільшує витрати часу на придбання товарів, 
обмежує самостійність покупців при виборі товарів. Якість послуги залежить від 
кваліфікації торгового персоналу, знання ним асортименту, дотримання етики 
взаємовідносин з покупцями. 

При продажі товарів за зразками попередній вибір товару покупець 
здійснює на основі ознайомлення з натуральними зразками окремих виробів, 

Методи роздрібного продажу товарів 
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виставленими в торговому залі. Його зручність полягає в тому, що на досить 
невеликій площі торгового залу можна розмістити зразки достатньо широкого 
асортименту товарів.  

При торгівлі по попередніх замовленнях покупці заздалегідь роблять 
замовлення на необхідні їм товари через телефон або біля столу в магазині; в 
обумовлений час отримують товари в магазині або через доставку. Оплата 
замовлень проводиться або попередньо, або в момент отримання замовлення. 
Торгівля по попередніх замовленнях зручна для покупців, оскільки дозволяє їм 
економити час на придбання товарів, але покупцям необхідно двічі йти до 
магазину, або у випадку доставки – чекати товар [2]. 

При продажу товарів з відкритим викладенням покупці мають вільний 
доступ до товарів, відкрито викладених на робочому місці продавця, самостійно 
відбирають їх, користуючись консультацією та допомогою продавця, оплачують 
товари в столі упаковок або безпосередньо на робочому місці продавця. Цей 
метод зручний тим, що багато покупців мають можливість одночасно 
ознайомитися з відкрито викладеними зразками товарів, не відволікаючи при 
цьому продавця на виконання функцій, пов'язаних з показом товарів та 
інформацією про їх асортименті; дозволяє прискорити операції з продажу товарів, 
збільшити пропускну здатність магазинів і підвищити продуктивність праці 
продавців. Проте тут часу на обслуговування йде значно більше ніж при 
самообслуговуванні [2]. 

Проаналізувавши основні методи роздрібного продажу товарів, їх 
особливості, переваги та недоліки, можна зробити висновок, що найбільш 
ефективним виступає метод самообслуговування. Його застосування не тільки 
дозволяє скоротити витрати часу населення на придбання товарів, але й підвищує 
пропускну спроможність магазинів, забезпечує приріст обсягів продажу товарів, 
покращує використання місця в торгових залах і торгово-технологічного 
обладнання магазину, раціоналізує використання торгового персоналу. 

Література: 1. Технологія та методи роздрібного продажу товарів. URL: 
http://www.ukr.vipreshebnik.ru/torgovlya/487-tekhnologiya-ta-metodi-rozdribnogo-
prodazhu-tovariv.html  2. Методи роздрібного продажу товарів. URL: 
http://um.co.ua/9/9-5/9-54243.html 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
Канд. екон. наук, доц. Благой В.В.,  

здобувач вищої освіти Федоров Я.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
В останні роки Україні посилився інтерес до вивчення проблем і 

перспектив розвитку малих підприємств і до аналізу тенденцій змін у даному 
секторі економіки у зв’язку з внесенням змін до законодавства, що регулює дану 
галузь. Ці зміни знаменують собою початок нового етапу розвитку сектору 
малого бізнесу. Тому особливої актуальності набуває аналіз даної проблеми, що 
стосується проблем і перспектив малих підприємств в Україні. 

Перша з переліку проблем малих підприємств - недостатньо ресурсна 
фінансова і матеріально-технічна база. Говориться про створення нового 
широкого сектора народного господарства майже з нуля. Протягом тривалого 
часу такого сектора у нас у скільки-небудь достатньому рівні не було. Це, 
народжувало проблему у відсутності підготовлених підприємців. У основної маси 
населення, що жила від однієї зарплатні до іншої не могло утворитися  
матеріального резерву, потрібних для започаткування власної справи [1]. 

http://www.ukr.vipreshebnik.ru/torgovlya/487-tekhnologiya-ta-metodi-rozdribnogo-prodazhu-tovariv.html
http://www.ukr.vipreshebnik.ru/torgovlya/487-tekhnologiya-ta-metodi-rozdribnogo-prodazhu-tovariv.html
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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, але це не забезпечує їм певної стабільності 
та призводить до короткострокової діяльності та банкрутства [2]. 

Ці засоби можливо було відшукати у державному бюджеті але він і досі є 
гранично напруженим, та стати їхнім джерелом не може. Залишається сподіватися 
на кредитні ресурси але й вони малого розміру. Можна набагато краще 
застосувати ці ресурси. Для цього потрібно ретельно вивірена, послідовно 
проведена в життя система, на теперішній час це означає перевагу сфери 
виробництва над сферою обертання при детальній диференціації самого 
виробництва, при цьому дуже динамічної на основі суспільного попиту [3]. 

Відповідно до такої вихідної настанови слід конструювати механізми 
пільгового кредитування, оподатковування, різного роду преференцій, 
включаючи і пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю. 

Інша проблема це законодавча база, на яку зараз може спиратися мале 
підприємництво. Обмежено у доступі малих підприємств до високих технологій, 
матеріально-технічне забезпечення малих підприємств. Машин, устаткування, 
приладів, призначених для малих підприємств і враховуючої їх специфіки, не має. 

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. 

Література: 1. Elektronnij resurs.- Rezhim dostupu: 
http://doingbusiness.org/data/exploreeconomie. 2. Офіційний веб-сайт Державної 
служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstаt.gov.uа/. 3. Офіційний веб портал парламенту України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

 
Канд. екон. наук, доц. Бойківська Г.М., 

студентка гр. МЕ-19 Гук В.Т. 
Національний університет «Львівська політехніка»  

 
Мотивація та мотиваційні механізми є важливою темою для дослідження в 

сучасних умовах господарювання. Мотивація є одним з найважливіших елементів  
системи  управління  персоналом, адже саме завдяки мотивації керівництву 
підприємству вдається здійснювати вплив на працівників в сучасних умовах. 
Найчастіше увага  приділяється соціально-психологічним аспектам мотивування 
персоналу, що створюють певні умови для досягнення бажаних результатів при 
мінімально низьких витратах та ризиках. 

У той же час, суспільство стикається з багатьма суперечностями. З одного 
боку, сучасні методи управління персоналом сприяють роботі в команді, але з 
іншого боку, керівництво заохочує працівників до індивідуалізму для досягнення 
своїх особистих цілей. Таким чином, працівники стають більш зацікавленими у 
задоволенні своїх особистих потреб, ніж у концентрації на колективній мотивації. 

http://www.ukrstаt.gov.uа/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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Мотивація на робочому місці також може бути пов’язана з покращенням 
якості життя та балансу роботи / особистого життя, та з власним визначенням 
індивідом рівня якісного життя в сучасному суспільстві. У сучасних 
дослідженнях дедалі більше наголошується на тому, що працівник повинен мати 
чітку мотивацію до роботи, яка не суперечить її оптимальному балансу між 
роботою та особистим життям [1]. 

Важливий аспект, який слід відмітити, пов’язаний із внутрішньою 
мотивацією працівника: часто виявляється, що виконання цікавих завдань, 
задоволеність роботою, самі по собі є винагородою. Винагороди призводять до 
зосередженої та зниженої уваги, і добре працюють лише в тому випадку, якщо 
вони підвищують здатність робити щось особисто цінне для працівника. Таким 
чином, зовнішня мотивація як метод більше підходить для мотивації працівників, 
які виконують алгоритмічну діяльність, але вона може мати несприятливі 
наслідки для працівників, які займаються творчою діяльністю. Психологи 
вважають, що наш «лінивий» мозок вміє і любить отримувати задоволення від 
докладених зусиль, і цінує здобуте більше, за отримане без зусиль. У випадках, 
коли працівники очікують отримання винагороди, це може повністю змінити їх 
поведінку через біологічний процес секреції дофаміну, нейромедіатора, що 
відповідає за процеси задоволення, самозаохочення до певної діяльності, 
очікування щастя, прагнення новизни, рух, прийняття рішень, адекватне 
сприйняття дійсності чи бажання певних речей, що призведе виконання 
працівниками нераціональних завдань із високим ступенем ризику [2].  

Так, спершу вважали, що чим менше зусиль докладають споживачі для 
придбання товару (один клік - і товар привезли), то краще його купуватимуть. 
Проте, виявилося, що люди більше цінують ті речі, що дісталися їм з зусиллями. 
Яскравим тому прикладом є меблі ІКЕА, які треба збирати самим, задоволення 
досягається в процесі докладання певних зусиль – цей процес також визначають 
як ефект IKEA [3]. Ті ж самі процеси відбуваються і з працівником, який отримує 
винагороду за свою працю. 

В дослідженнях мотиваційних механізмів часто використовується вислів – 
«парадокс докладених зусиль», який можна пояснити через такі його складові 
елементи [2]: 

- когнітивний дисонанс («ми доклали стільки зусиль, не тому, що дурні, а 
тому що результат вартий зусиль»); 

- оцінювання власних зусиль та ефект ІКЕА («я ціную свою роботу»); 
-позитивна афектація від докладання зусиль і стан потоку при виконанні 

роботи («зусилля є винагородою самі по собі»); 
- “ефект мученика” («ті задачі, що потребують більше зусиль, викликають 

сильніший ентузіазм); 
- навчена ініціативність («ми знаємо, що в нас вийде, і це буде добре») 
- потреба у визнанні («так, людям потрібні інші люди, які схвалять за 

зусилля»). 
Мотивація – процес спонукання персоналу до конкретних дій, які, як 

наслідок, створять умови для досягнення цілей підприємства через задоволення 
власних потреб працівників, тобто через формування мотивів. Система мотивації 
працівників має бути прозорою та зрозумілою для  того, щоб усунути відчуття 
несправедливості та порівнянь. Кожен співробітник має знати, що за виконання 
якісної роботи, за ініціативу та нові ідеї, за творчий підхід  до  рішення завдань, 
він отримає відповідну винагороду у вигляді премії, знижок, безплатних квитків 
на участь у конференціях, новітнього обладнання, а також визнання з боку 
керівника та інших учасників. І в завершення можемо зробити висновки, що 
нехтування мотиваційним фактором у певній сфері призводить до зниження 
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показників продуктивності праці, якості продукції в кожній конкретній організації 
чи компанії. 

Література: 1. Єпіфанова, І., & Панкова, В. Удосконалення системи 
мотивації персоналу промислових підприємств України. Економіка та 
суспільство. 2021. (23). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-6. (дата 
звернення: 14.04.2021). 2. Супрун У. Як пов'язані зусилля та винагорода. 2020. 
URL:  https://suprun.doctor/zdorovya/yak-povyazani-zusillya-ta-
vinagoroda.html?=page1340 (дата звернення: 14.04.2021). 3. Norton MI et al. The 
IKEA effect: when labor leads to love. J. Consum. Psychol. 2012. 22, 453–460URL: 
https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/abs/10.1016/j.jcps.2011.08.002 (дата звернення: 
14.04.2021). 

 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 
Бурлака Є.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Залізничний транспорт на сьогоднішній день є ключовою стратегічною 
галуззю України, ефективне функціонування якої  зумовлює розвиток інших 
галузей економіки, зміцнює зовнішньоекономічні зв'язки України, підвищує 
рівень зайнятості та добробуту населення, забезпечує національну безпеку. З цієї 
причини ефективне управління залізничним транспортом стає однією з 
найприорітетніших задач для держави та суспільства. 

Ефективне управління ресурсним потенціалом підприємств залізничного 
транспорту України стає головним завданням, яке ставиться вищим керівництвом 
у розрізі стратегічного управління підприємствами, оскільки саме ресурсний 
потенціал визначає можливості підприємств щодо досягнення тієї чи іншої мети 
[1]. 

Необхідною умовою вдосконалення управління розвитком ресурсного 
потенціалу залізничного транспорту є оцінка рівня розвитку ресурсного 
потенціалу підприємств залізничного транспорту України. Пропонується 
методичний підхід для оцінки рівня розвитку ресурсного потенціалу підприємств 
залізничного транспорту на основі визначення результуючого показника. 
Перевагою методики є те, що вона дозволяє отримувати єдину узагальнену оцінку 
рівня розвитку ресурсного потенціалу підприємства завдяки застосуванню методу 
аналізу ієрархій для визначення питомої ваги кожного виду ресурсів і 
застосуванню шкали Харрінгтона з метою інтерпретації значення інтегрального 
показника оцінки [2]. 

Найважливішим елементом управління є процес планування, що дозволяє 
визначити напрямок розвитку підприємства, мінімізувати вплив випадкових 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ, сприяє зведенню до мінімуму 
втрат і нераціонального використання ресурсів. Необхідність застосування 
математичних підходів щодо оптимізації планування зумовлюється 
неочевидністю щодо вибору найкращого варіанту розвитку підприємства, 
оскільки різні варіанти можуть характеризуватися декількома різними 
критеріями, що відрізняються за своєю важливістю, в кожного з них можуть бути 
свої переваги. Використання методів математичної оптимізації дозволить обрати 
найкращий варіант напряму розвитку підприємства [3]. 

Розвиток залізничного транспорту вимагає беззаперечної державної 
підтримки, оскільки тільки держава може забезпечити розвиток залізничної галузі 

https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-6
https://suprun.doctor/zdorovya/yak-povyazani-zusillya-ta-vinagoroda.html?=page1340
https://suprun.doctor/zdorovya/yak-povyazani-zusillya-ta-vinagoroda.html?=page1340
https://onlinelibrary.wiley.com/%20doi/abs/10.1016/j.jcps.2011.08.002
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як ключової ланки національної економіки. Таким чином, залізничний транспорт 
України на сьогоднішній день володіє значним потенціалом для вирішення 
проблем, які існують у галузі залізничного транспорту. Проте для цього потрібно 
використовувати механізми, які би максимально розкривали цей потенціал, 
наприклад такі, як управління розвитком ресурсного потенціалу підприємств 
залізничного транспорту. 

Література: 1. Токмакова І.В. Ресурсний потенціал залізничного 
транспорту як базис стійкого зростання. Вісник економіки, транспорту і 
промисловості. 2004. №45. С.123-126. 2. Kalinichenko L. L., Chupyr O. M., 
Yanchenko N. V., Bredikhin V. M., Burlaka Ye. O. Evaluating the Rail Transport 
Resource Potential Development Level. International Journal of Engineering and 

Technology. 2018. Vol 7, No 4. P. 5302–5312; DOI: 10.14419/ijet.v7i4.28556. 3. 
Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: 
монографія. Київ: ЦУЛ, 2003. 200 с. 

 
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПАРКІВ В 

УКРАЇНІ 

 
Асп., інженер І-ої кат. Вернігорова Н. В. 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 
Економічне забезпечення парків має відбуватись з позиції їх ролі та 

значимості у системі міста, а саме: як важливої складової суспільного простору 
міст, та значенні їх природного капіталу. Поняття «природний капітал» найбільше 
пов’язано із поняттям «природно-ресурсний потенціал». Згідно класифікації І. 
Бобуха, природний капітал, або природно-ресурсний потенціал можна 
класифікувати за характером участі у виробничому процесі: 

- Який включається до складу готової продукції і втрачає споживчу 
вартість; 

- Який можна ідентифікувати як основні засоби виробництва; 
- Який характеризується як екологічна місткість довкілля. 
Парки, за І. Бобухом, відносяться до природно-ресурсного потенціалу 

відновлюваних ресурсів, а саме – рекреаційних. Під природним капіталом він 
пропонує розуміти «сукупність природних ресурсів, які перебувають у власності 
економічних одиниць даної країни і використовуються з метою створення доданої 
вартості та/або отримання прибутку або інших економічних вигод» [1, с. 41; 2].  

З позиції створення доданої вартості, парк, як природний капітал, 
неодмінно підлягає догляду та інфраструктурному забезпеченню. Тому його 
якісні характеристики та потенціал задоволення суспільних потреб тісно пов’язані 
з рівнем фінансового забезпечення. Розглянемо загальну тенденцію по Україні у 
зеленому господарстві з 2015 по 2019 роки. Для аналізу зміни і співставлення 
різних показників забезпечення зеленими насадженнями, використовуємо метод 
економіко-математичного моделювання, а саме – індексний метод. Результати 
представлено в таблиці 1. 

З таблиці 1 бачимо, що за остання п’ять років маємо тенденцію до 
збільшення видатків на утримання зелених насаджень та кредиторської 
заборгованості. В той же час росте і дебіторська заборгованість, не дивлячись що 
середній індекс менше одиниці. Не дивлячись на ріст фінансування, інноваційна 
складова у розбудові парків України майже відсутня. Тобто на сьогоднішній день 
зростання рівня фінансування зеленого господарства не відповідає реальним 
потребам. Даний рівень фінансування не дозволяє втілення широкомасштабної 
розбудови мережі міських парків високої якості. За даними Міністерства розвитку 
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громад та територій України, основним джерелом фінансування парків є місцеві 
бюджети, частково – державний.  

Таблиця 1 

Аналіз змін показників фінансового забезпечення зелених насаджень 
загального користування за допомогою індексного методу (2015 – 2019 рр.) 

Роки Видатки на 
утримання 
зелених 
насаджень 
загального 
користування 
(млн.грн) 

І 1 Кредиторська 
заборгованість 
підприємств по 
утриманню 
зелених 
насаджень  
(млн.грн) 

І 2 Дебіторська 
заборгованість 
підприємств 
(млн.грн) 

І 3 

2015 395 1,088 22,4 0,54 12,8 0,3 

2016 536 1,357 33,2 1,48 14,2 1,109 

2017 995 1,856 29,2 0,88 22,9 1,61 

2018 934 0,94 63,7 2,18 29,7 1,297 

2019 1148,4 1,23 74,3 1,166 36,9 1,242 

Середня зміна індексу (І 
сер) 

1,26 1,12 0,97 

І 1 – річні індекси зміни видатків на утримання зелених насаджень загального 
користування для 2015,….2019 років; 

І 2 – річні індекси зміни кредиторської заборгованості підприємств по 
утриманню зелених насаджень для 2015,….2019 років; 

І 3 – річні індекси зміни дебіторської заборгованості підприємств по утриманню 
зелених насаджень для 2015,….2019 років; 

Джерело: [3] 

 
Практика європейських країн та США показує, що якісне фінансування 

парків можливе за умови залучення коштів приватних організацій, юридичних 
осіб, європейських організацій і навіть громад [4, 5, 6]. 

На сьогоднішній день в Україні одним з дієвих механізмів залучення 
коштів на природоохоронні потреби є створення земельних сервітутів. В сфері 
фінансування природоохоронних територій вони показали свою ефективність на 
рівні 175% (впродовж 2005 – 2015 рр.) [7]. При цьому, залишається багато питань 
щодо їх правової безпеки для природних об’єктів.  

Тому можна запропонувати додаткове фінансування парків в залежності 
від їх природоохоронного та культурного значення, та географічної градації: 

Парки загальнодержавного та регіонального значення. Залучення коштів 
Всесвітнього фонду дикої природи (WWF). На сьогоднішній день в Україні 
підтримку WWF отримують наступні парки: Карпатський НПП, «Синевір», 
Верховинський НПП, Вижницький НПП, Яворівський НПП, створено Ужанський 
НПП та надається його подальша підтримка [8]. Фінансування ООН в рамках 
програми «Збереження історичних, культурних, архітектурних і природних 
пам’яток». 

Парки місцевого значення. Фінансування міжнародного рівня можна 
отримати в ООН, в рамках програми «Заохочення прав інвалідів»  - для створення 
інклюзивних парків. На місцевому рівні залучити додаткові кошти можна з 
використанням земельного тресту, особливо природоохоронного та заповідного 
сервітуту з організаціями, що зацікавлені у розвитку парків. 

Література: 1. Бобух І.М. Пропорції та перспективи формування 
національного багатства України: монографія. Київ: Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України, 2010. С. 41. 2. Буркинський Б. В., Горячук В. Ф. 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Беззаперечним за своєю роллю чинником впливу на стан і перспективи 
розвитку такої соціально-орієнтованої галузі економіки як роздрібна торгівля є 
поведінка споживачів. Поведінка споживача – не лише товари та місця їх купівлі, 
а комплекс усіх життєво важливих для нього процесів і аспектів: здоров’я, робота, 
родина, відпочинок, спілкування, цінності, свобода та відповідальність, 
обмеження й можливості як споживання, так і розвитку особистості й багато 
іншого. Споживчій поведінці властивий двоїстий характер. З одного боку, вона 
висуває конкретні потреби, які стають рушійною силою змін і безпосередньо 
відбиваються на еволюції виробництва, товарного обміну й соціально-
економічної системи в цілому. А з іншого, сама певною мірою формується й 
видозмінюється в результаті або цілеспрямованих дій суб’єктів ринку, або під 
впливом неринкових чинників. В обох випадках роздрібній торгівлі належить 
роль не пасивного спостерігача, здатного пристосовуватися до вимог покупців, 
але й активного впливового гравця, який еволюціонуючи сам, створює «свого» 
покупця та спонукає виробництво і ринкову інфраструктуру до відповідних змін. 

Зрозуміло, що споживча поведінка не є раз і назавжди усталеним явищем, а 
трансформується під впливом зовнішнього середовища. Останнім часом його 
динаміка докорінно перетворила звичний стиль життя усього населення планети, 
обмеживши можливості нормально працювати, відпочивати, навчатись, 
подорожувати й інш. Кризи (соціальні, економічні, політичні, культурні), 
інновації, пандемія, локдауни, самоізоляція, соціальне дистанціювання тощо – все 
це призвело до появи домоцентричної моделі споживчої поведінки. Останній 
притаманні прискорення та глибоке проникнення цифрових технологій у всі 
вищезгадані аспекти життя людини як відповідь на обмеження, спричинені дією 
згаданих чинників зовнішнього середовища. І хоча споживацькі настрої 
вітчизняних покупців за останніми дослідженнями змінились [1], проте модель їх 
поведінки загалом відповідає загальносвітовим тенденціям [3]. До загальних 
властивостей споживчої поведінки: повноти задоволення попиту; зручності 
вибору, здійснення покупки, оплати та доставки товару; рис усвідомленого 
споживання (натуральні, рослинні, вегетаріанські, органічні, екологічні, без 
шкідливих добавок товари); отримання позитивного досвіду від здійснення 
процесу покупки, – додались аспекти ментального та соціального здоров’я, 
імунітету, здорового харчування, занять спортом, приготування здорової їжі в 
домашніх умовах. 

Ритейлери реагують на фактичні й перспективні зміни структури та 
способу споживання товарів і послуг. В першу чергу це стосується досліджень 

https://www.minregion.gov.ua/
http://www.ebrd.com/
https://10minutewalk.org/
https://www.europarc.org/
https://ua.nesrakonk.ru/land-trust/
https://wwf.org/
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змін профілю споживача, які відбуваються досить динамічно. Слід констатувати, 
що незважаючи на накопичені значні бази даних, більшість торговельних 
підприємств ще не вміють кваліфіковано визначити профіль свого клієнта, а 
орієнтуються на дослідження Nielsen, Deloitte, Kantar, Google тощо, які за 
відсутності у авторів звітів первинної інформації про транзакції покупців мають 
певну обмеженість, припущення та суб’єктивізм. Вирішенню цієї проблеми вже 
сприяють використання мобільних додатків, віртуальних помічників, голосових 
асистентів, різноманітних інструментів доповненої реальності. Типовими 
представниками покупців, які активно користуються сучасними інноваціями, 
генерують нові потреби та вимоги до брендів, і споживацька поведінка яких 
ідеально вписується в концепцію цифрової трансформації, є покоління Z. Такому 
покупцеві важливі не лише ціна/якість товару, але й цінності бренду, 
приналежність до вирішення глобальних проблем (екологія, допомога певним 
верствам населення тощо), що зумовлює відповідні зміни у комунікаціях між ним 
і ритейлером (соціальна комерція, індивідуалізація пропозиції, ексклюзивність, 
використання соціальних мереж й інш.). Так, один зі стартапів дозволяє 
персоналізувати харчування клієнтів ритейлера на основі аналізів їх крові, тим 
самим створюючи додану вартість з урахуванням цінностей власних клієнтів. 
Змінюється не лише асортимент, а й місця реалізації товарів і послуг. 
Відбувається симбіоз традиційної та онлайн торгівлі, трансформуються звичні 
формати, впроваджуються інноваційні технології, тестуються автоматизовані 
магазини, створюються нетипові для традиційних торговельних центрів 
інструменти залучення й утримання покупців (фудкорти, сервіс-центри, 
розважальні заклади).  

Емоційний шопінг (шопінг вражень або retailtainment) притаманний 
непродовольчій торгівлі останніх років поступово замінюється усвідомленим і 
відповідальним споживанням. Ритейл реагує на цей тренд впровадженням заходів, 
що створюють у покупця імідж соціально-відповідальної, екологічної, 
клієнтоорієнтованої, інноваційної та водночас ресурсозберігаючої компанії.  

Обмеженість бюджету і прагнення вітчизняного покупця здійснювати 
раціональні покупки й уникати додаткових витрат втілюється у їх 
«брендозалежність» і підтримку національного підприємництва. Відповіддю 
ритейлу на це стає створення й удосконалення власних торгових марок, активне 
просування національних брендів у різних цінових сегментах. Вітчизняний 
споживач є досить чутливим до змін цін. Так, у 2020 р. 55% покупців стали 
купувати дешевші бренди [2], але як і раніше висловлюють готовність 
здійснювати імпульсні покупки в майбутньому, що автоматично гарантує ритейлу 
збереження та розвиток так званого преміум-сегменту. Орієнтація споживача на 
економію змушує вітчизняних ритейлерів активно використовувати промо-акції, 
питома вага яких (43%) є у 1,5-2 рази вищою за середньоєвропейський показник 
[2], і визначає вибір покупцем не тільки бренду, а й каналу здійснення покупки. 
Ритейлери вже ураховують цей тренд і знаходять інші вагоміші інструменти 
створення цінності для своїх клієнтів, які стають певними конкурентними 
перевагами та втілюються впровадженням інноваційних технологій: 
відеоаналітика для оптимізації customer journey та процесу покупки; «розумні» 
дзеркала та ваги; каси самообслуговування; біометрична оплата; різноманітні 
сенсори; роботизація певних бізнес-процесів; власні служби доставки; сервіси 
підписки (оптових покупок зі знижкою за обсяг товару і комплекс послуг); 
адаптація до власних потреб технологій інтернету речей; колаборація з 
інфлюенсерами, виробниками та конкурентами. Більшість з наведених заходів і 
проектів потребують значних інвестиційних витрат, проте у випадку успішного 
впровадження здатні переконати потенційного клієнта здійснити покупку саме у 
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конкретного ритейлера, спроможного зробити усі складові цього процесу 
максимально комфортними, простими і безпечними, а самому продавцю 
сформувати відчутні конкурентні переваги.  

Література: 1. Споживацькі настрої українців у 2020 році. – Режим 
доступу:  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents.pdf. 2. 
Инновации и корректный ассортимент: новая реальность FMCG-рынка. – Режим 
доступа: https://allretail.ua/ru/analytics/70237-innovacii-i-korrektnyy-assortiment-
novaya-realnost-fmcg-rynka. 3. Чего хотят потребители: 5 главных тенденций во 
второй год пандемии. – Режим доступа : https://rau.ua/ru/news/5-glavnyh-tendentsyj-
rytejl-2021 

 
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ 

КАПІТАЛОМ БУДІВЕЛЬНОГО ТРЕСТУ  

 
Канд. екон. наук, доц. Гелеверя Є. М., ст. гр. ЕП-41 Милівський Р. О.  
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 
Інтелектуальний капітал – інтелектуальні здатності людей, у сукупності зі 

створеними ними матеріальними й нематеріальними засобами, які 
використовуються в процесі інтелектуальної праці. Це інформація й знання, які 
відіграють роль «колективного мозку», що акумулює наукові й повсякденні 
знання працівників, інтелектуальну власність і накопичений досвід, спілкування й 
організаційну структуру, інформаційні мережі та імідж підприємства. До 
інтелектуального капіталу відносять вартість сукупності наявних у нього 
інтелектуальних активів, зокрема інтелектуальної власності, його природних і 
придбаних інтелектуальних здатностей й навичок, а також накопиченої ним бази 
знань і корисних відносин з іншими суб'єктами. 

На сучасному етапі економічних перетворень України зростає роль 
інтелектуального капіталу на будівельних тетах. Будівельна галузь забезпечує 
функціонування майже 30 інших сфер народного господарства, вирішує проблеми 
активізації інвестиційно-інноваційного розвитку, формування 
високотехнологічного виробництва, зростання якості й рівня використання 
робочого капіталу тощо.  

Питанням управління інтелектуальним капіталом підприємства, 
підвищення ефективності використання нематеріальних активів та 
інтелектуальної власності присвячені вивчені нами наукові праці Геєця В., 
Гелевері Є., Дорожко Г., Кендюхова О., Орлюк О. та інших видатних науковців. 
Використання нематеріальних активів у сфері управління розвитком житлової 
сфери економіки - найважливіший напрям удосконалення систем управління 
житловою політикою як на загальнодержавному, так й на регіональному рівнях. 
Об’єкти інтелектуальної власності підприємства прискорюють проведення 
економічних реформ, сприяють повнішому врахуванню впливу економічних і 
соціальних факторів на результати діяльності господарських суб’єктів, 
обумовлюють підвищення прибутковості.  

Разом з тим практичне використання нематеріальних активів у процесах 
відновлення міського житла на будівельних трестах не достатньо поширено. 
Такий факт встановлено нами у ході техніко-економічної практики на 
будівельних підприємствах нашого регіону, що й послужило причиною вибору 
теми цієї доповіді та обумовлює її актуальність. 

Нами визначено групи галузей в залежності від особливостей формування 
(акумуляції) та комерціалізації (використання) інтелектуального капіталу. 
Встановлено, що будівельна галузь – є галуззю з домінуванням постачальника 
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інтелектуального продукту, де інновації і технології «зароджуються» у 
постачальників і лише потім викликають відповідні зміни у виробничий системі. 

Цілком зрозуміло, що перехід людства до постіндустріального суспільства, 
а далі до інформаційного, основою якого стає «економіка знань», висуває нові 
вимоги до проектування бізнес-процесів та формування відповідних структур 
управління нематеріальними активами.  

Стратегічними компонентами нематеріальних активів будівельного тресту 
будуть: 

- знання, вміння, навички, інформація, компетентність працівників – як 
фактори виробництва;  

- об’єкти промислової власності, об’єкти авторського права, ноу-хау – як 
об’єкти права інтелектуальної власності;  

- права на торгові знаки, права на об’єкти промислової власності, авторські 
права, гудвіл – як нематеріальні активи, якими володіє підприємство.  

Інтегральна оцінка нематеріальних активів підприємства ґрунтується на 
виборі інструментарію оцінки. Наявність інтелектуального капіталу 
встановлюється шляхом зіставлення ринкової вартості акціонерного капіталу і 
балансової вартості активів. 

На сучасному етапі розвитку відбувається становлення 
постіндустріального суспільства, що спонукає до появи нових тенденцій, 
поглядів, думок щодо різного роду економічних та суспільних аспектів життя. 
Нового значення у будівельному бізнесі набувають інформація, знання, досвід, 
нематеріальні активи, які у своїй взаємодії та розвитку породжують нову 
категорію «інтелектуальний капітал». Широкомасштабні структурні зміни, що 
відбулися в розвинених країнах Європейського Союзу протягом останніх років, 
ознаменували перехід від «матеріальної»до «інтелектуальної»економіки, в якій 
освіта, професіоналізм, наукові знання та унікальні навички їх носіїв служать 
стратегічним та визначальним фактором соціально-економічного розвитку. 

Література: 1. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, 
В. П. Семіноженко. – Харків : Костанта, 2006. – 272 с. 2. Бутнік-Сіверський О. Б. 
Інтелектуальна власність в інноваційній сфері: економіко-правовий аспект / О. Б. 
Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність та інновації : міжнародний 
науково-практичний семінар, м. Київ, 25-26.03.2013. - К., 2013. - С.1-15. 3. 
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. 
http://www.kymu.edu.ua/sychasni-putannya-ekonomiku.html. 4. Гелеверя Є. М. 
Еволюційні передумови розвитку та сучасний стан системи інтелектуальної 
власності в Україні // Глобальні та національні проблеми економіки. - Миколаїв, 
МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. - Вип. 21. – Електронне фахове видання. 
http://global-national.in.ua. 5. Гелеверя Є. М. Інтелектуальна власність у соціально-
економічних системах будівельної галузі: теоретичні та прикладні аспекти // 
Глобальні та національні проблеми економіки. - Миколаїв, МНУ ім. В.О. 
Сухомлинського, 2016. - Вип. 14. – Електронне фахове видання. http://global-
national.in.ua. 6. Гелеверя Є.М. Удосконалення економіко-правового режиму 
амортизації інтелектуальних активів будівельними підприємствами / Гелеверя 
Є.М., Загоруйко О.О. // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання 
відносин у сфері інтелектуальної власності : Збірник наукових праць за 
матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 
квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. – Черкаси: Черкаський 
національний університет ім. Б. Хмельницького, 2018. – С. 55-59. 7. Дорожко Г. К. 
Проблеми ідентифікації об’єктів інтелектуальної власності в бухгалтерському 
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прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції / О. П. Орлюк 
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ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ БУДІВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
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Кадрова політика є сукупністю правил і норм, цілей і уявлень, які 

визначають напрямок і зміст роботи з персоналом. Через кадрову політику 
здійснюється реалізація цілей і завдань управління персоналом, тому її вважають 
ядром системи управління персоналом. Кадрова політика формується 
керівництвом організації, реалізується кадровою службою в процесі виконання її 
працівниками своїх функцій. Від забезпечення будівельного підприємства 
кваліфікованими кадрами, раціонального їх використання залежать організаційно-
технічний рівень виробництва, імідж підприємства, його фінансова стабільність, 
усі показники діяльності підприємства. 

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне 
використання, високий рівень продуктивності праці сприяють збільшенню обсягів 
виробництва продукції, ефективному використанню устаткування, обладнання, 
машин, механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутку. Результати 
господарської діяльності підприємства залежать від ефективності використання 
живої праці – найбільш вирішального фактору виробництва, тому що 
підприємство створилося самою людиною для задоволення її потреб. 

Важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку 
економіки є люди, їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує 
непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту 
населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації. 

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх 
факторів – це характер продукції, яка випускається на підприємстві, технології та 
організації виробництва; під впливом зовнішніх факторів – це демографічні 
процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характеру ринку праці. 

Все це викликає гостру необхідність формування економічних механізмів 
оптимізації кадрової політики будівельного підприємства, яка забезпечить 
виживання і стійке положення підприємства в ринкових відносинах. 

Вагомий внесок у дослідження проблем формування економічних 
механізмів оптимізації кадрової політики будівельного підприємства внесли такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені, як І. Корогодін, В. Лобанова, Є. Мерем’янина, Л. 
Старкова, Д. Шереметов, О. Якуб та ін. 

Сучасні тенденції розвитку ринкових відносин в Україні привели до 
формування нових поглядів під час здійснення управління на будівельних 
підприємствах. Управління трудовими ресурсами в межах новітніх підходів 
розглядається як важіль, що сприятиме здійсненню результативного управління, 
рівень якого можливо виміряти відповідними показниками соціального та 
економічного характеру. Однак більш ілюстративним вважається комплексний 
підхід до визначення ефективності управління трудовими ресурсами, в основу 
якого покладено розробку соціально-економічного показника ефективності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Отже, визначення методологічних та теоретичних засад ефективного 
управління трудовими ресурсами є актуальним і потребує подальших розробок. 

Управління – це цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан 
або поведінку у зв'язку зі зміною обставин. Управління трудовими ресурсами – 
наука і практика керівництва трудовими ресурсами, яка є, у свою чергу, однією з 
функцій управління та має таку специфіку: працівники мають інтелект, їхня 
реакція на зовнішню дію емоційно усвідомлена, тож процес взаємодії між 
організацією та працівником є двобічним, працівники схильні до постійного 
вдосконалення та саморозвитку, що є найбільш важливим та довгочасним 
джерелом підвищення ефективності діяльності організації, люди приходять до 
організації усвідомлено, з чітко визначеними цілями та очікують від організації 
допомоги або можливості реалізації цих цілей. Отже, задоволеність працівника є 
такою самою необхідною умовою, як і задоволеність організації. 

Основна мета оптимізації управління трудовими ресурсами та оптимізації 
кадрової політики – поєднання в межах кадрової політики організації ефективного 
планування потреби в трудових ресурсах, науково обґрунтованої та застосованої 
практично оцінки персоналу, планування кар'єрного росту, ефективного навчання 
персоналу, підвищення кваліфікації та трудової мотивації для розвитку здібностей 
працівників, результативного контролю та оптимального вирішення завдань, які 
визначаються вимогами ринку. 

Напрямом удосконалення кадрової політики на будівельних підприємствах 
в умовах неодмінної міграції робочої сили до країн Європейського Союзу 
вважаємо формування унікальної лінії розвитку людських ресурсів у будівельному 
бізнесі, вдосконалення кадрового потенціалу, економічне та культурне зростання 
працівників робітничих професій. 

Література: 1. Корогодин И. Т. Научные принципы и подходы к анализу 
конкурентоспособности на рынке труда // Человек в постиндустриальном обществе: 
сб. науч. статей по мат. международной науч.-практ. конф., 2013.  – ВГУ – С. 59-65. 
2. Лобанова В.В. Сущность и значение конкуренции для рынка труда // Экономика: 
теория и практика, 2012. - № 1 (25). – С.60-68. 3. Меремьянина Е.С. Бренд 
работодателя как фактор конкурентоспособности современных организаций // 
Управление социальными изменениями в нестабильных условиях: материалы 
Всероссийской научной конференции. - МГУ им. М. В. Ломоносова, 2016. 
Издательство: ООО "МАКС Пресс". – С. 414-416. 4. Старкова Л. С. Оценка уровня 
конкурентоспособности работодателей на рынке труда // Вестник ВГУ им. А. Г. и Н. 
Г. Столетовых. Серия: Экономические науки, 2017. - Номер: 2 (12). – С.131-136. 5. 
Шереметов Д. А. Теоретические модели поведения предпринимателя на рынке труда 
как фактор повышения конкурентоспособности фирмы // Вестник ИжГТУ им. М.Т. 
Калашникова, 2009. - Вып. 1. – С. 79-80. 6. Якуб О. А. Сущность 
конкурентоспособности предприятия на рынке труда // Экономика и управление 
инновационными процессами, проектами, программами: матер. Межд. заочной 
науч.-практ. конф., 2015. - ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. – С. 150-153. 
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Основною метою діяльності будівельних підприємств є отримання 
прибутку та задоволення інтересів власників капіталу. Враховуючи високий 
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рівень привабливості галузі, досягнути конкурентних переваг на ринку первинної 
нерухомості можливо за рахунок активного впровадження інноваційних розробок,  
що дозволить раціонально організовувати технологічні процеси, скоротити термін 
будівництва, покращити якість конструкторських рішень, забезпечити комфорт 
будівель та безпеку їх експлуатації, запровадити індивідуальний підхід до 
проектування об’єктів, орієнтуючись на потреби замовників. 

Виступаючи провідником інновацій, будівельна галузь впливає на 
розвиток суміжних видів промислової діяльності як основний споживач їх 
продукції (машинобудування, металургія, хімічна та деревообробна 
промисловість, виробництво електроенергії, транспорт) та визначає рівень 
соціально-економічного добробуту країни. Так, розвиток будівельного сектору 
створює додаткові робочі місця, що впливає на рівень зайнятості населення та 
його добробут, забезпечує потреби населення у доступному житлі та сприяє 
розвитку інфраструктурних об’єктів країни. 

Кадрова політика будівельного підприємства повинна повністю 
відповідати концепції його розвитку. Кадрова політика тісно пов’язана з усіма 
галузями господарської політики будівельного підприємства. Водночас кадрова 
політика представляє основні напрями та підходи в управлінні персоналом для 
реалізації місії підприємства та декларованих керівництвом стратегічних цілей.  

Успіх реалізації кадрової політики суттєво залежить від визнання на всіх 
рівнях управління підприємством високої економічної значущості кожного 
співробітника як важливої складової його стратегічного й тактичного потенціалу. 

Європейські практики управління кадровою політикою на будівельних 
підприємствах свідчать, що основними її складовими є такі взаємопов’язані 
елементи як: підвищення результативності роботи на всіх рівнях; оптимізація та 
стабілізація кадрового складу компанії й забезпечення ефективного використання 
її можливостей та потенціалу; створення та розвиток системи навчання й розвитку 
персоналу; формування та підтримання високого рівня лояльності співробітників; 
формування та зміцнення корпоративної культури. 

Кадрова політика формується керівництвом компанії та реалізується 
кадровою службою під час виконання її працівниками своїх функцій.  

Сьогодні головною вимогою кадрової політики на будівельних 
підприємствах є якість, під якою варто розуміти: якість персоналу, задіяного в 
роботі підприємства; якість продукції, робіт та послуг; якість й ефективність 
бізнес-процесів.  

За допомогою такого комплексного й системного підходу у країнах 
Європейського Союзу здійснюється сприяння досягненню цілей компаній та 
втілюється бачення в галузі управління персоналом. 

Література: 1. Гелеверя Є.М., Сумець Н.В. Антикризове управління 
підприємством: теоретичні та методичні аспекти // Глобальні та національні 
проблеми економіки. – Миколаїв, МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – Вип. 17. 
– Електронне фахове видання. http://global-national.in.ua/archive/17-2017/54.pdf. 2. 
Калініченко Л. Л. Нові вимоги до управління персоналом в умовах економіки 
знань / Л.Л. Калініченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. 
– № 38. – С. 52–53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2012_38_60. 3. 
Смачило В. В., Цесельська К. А. Обгрунтування характеристик кадрового 
потенціалу підприємств. Вісник ЖДТУ. 2019. № 1 (87). С. 29–35. 4. Геєць В. М. 
Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семіноженко. – Харків : 
Костанта, 2006. – 272 с. 
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ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ 
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Найважливішою функцією управління підприємством є планування його 
діяльності. Планування являє собою процес визначення цілей, які підприємство 
передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов їх 
досягнення. 

Основними економічними цілями будівельних підприємств в ринкових 
умовах є забезпечення виживання і розвитку, підвищення ефективності 
виробництва, максимізація прибутку, завоювання нових ринків і задоволення 
потреб ринку. Планування – це система методології, технології та підсистеми 
управління. Методологія планування включає принципи, методи розробки планів 
і логіку. Планування полягає в обґрунтуванні майбутніх економічних цілей 
розвитку та форм господарської діяльності підприємства, надання послуг тощо. 

Дослідження проблем планування та прогнозування показників фінансово-
господарської діяльності підприємств висвітдено у працях Амоші О.І., Бабаєва 
В.М., Буркинського Б.В., Бурлай Т.В., Геєця В.М., Гелевері Є.М., Данилишина 
Б.М., Кизима М.О., Кусик Н.Л., Лібанової Е.М., Манцурова І.Г., Новікової О.Ф., 
Пірожкова С.І., Харічкова С.К., Хвесіка М.А. та ін. [1-15]. 

Відомі вчені-економісти відмічають, що планування та прогнозування як 
інструменти державного регулювання економіки – найбільш складна і важлива 
форма діяльності. Сьогодні у всьому світі утверджується економічна система, 
головною відмінною рисою якої є активний вплив держави на розвиток 
національної економіки і в країнах з розвиненими формами ринкових відносин не 
існує «свободи ринку». Уряди цих країн усвідомлюють необхідність враховувати 
весь спектр реально діючіх факторів, покликаних в більшій чи меншій мірі 
обмежувати таку свободу. 

Ринкова система безперечно володіє здатністю до саморегулювання на 
основі цінових коливань, співвідношення попиту і пропозиції, конкуренції. Разом 
з тим, у багатьох сферах і в тому числі в будівельній галузі система економічного 
регулювання діє недостатньо. В умовах становлення та поглиблення 
децентралізаційних процесів ринок не може забезпечити макроекономічну 
стійкість економіки будівельної галузі, поглиблює регіональні диспропорції, так 
як сприяє перерозподілу інвестиційних, фінансових, трудових і інших ресурсів на 
користь регіонів з розвиненою інфраструктурою з високим виробничим 
потенціалом і потребує сучасних підходів до програмування та прогнозування. 
Щоб підприємство економічно розвивалося, необхідно щоб система планування 
охоплювала всі рівні системи управління: від державних органів до структурних 
організацій та підприємств. 

Важлива роль відводиться державі, яка, з одного боку, суб’єкт ринку, який 
планує економічні відносини, що виникають між федеральними й регіональними 
органами влади, між підприємствами й державною бюджетною системою, а з 
іншого – як суб’єкт планування державних унітарних підприємств, з третього – як 
владна структура, яка визначає умови й прийоми регулювання господарських 
відносин суб’єктів ринку незалежно від їхніх форм власності. 

Такі передумови та необхідність планування висувають нові вимоги до 
методів, процесу обґрунтування планів і організації їх виконання, а також 
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обґрунтування програмування економічних систем. Тому використання 
планування в ринковій економіці передбачає пошук найбільш якісних принципів, 
методів і технологій розробки планових показників [12]. 

Ключовим елементом програмування економічної системи є програма – це 
сукупність існуючих економічних умов, поставлених економічних цілей і 
інструментів їх досягнення. Здебільшого економічні програми в будівельній 
галузі складаються з таких компонентів: 

1. Мета (повинна бути чіткою і реалістичною та визначеною ще до початку 
розробки програми); 

2. Часові рамки (встановлюються в залежності від того, який характер має 
мета: короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий); 

3. Стратегія (визначаються засоби впливу: контроль за попитом, контроль 
за пропозицією або їх комбінація, що будуть використані); 

4. Інструменти економічної політики (визначається набір важелів впливу, 
що будуть використані для реалізації програми); 

5. Послідовність (визначається черговість використання тих чи інших 
інструментів); 

6. Контроль за виконанням програми (здійснюється здебільшого 
національним урядом, але можливий також у співробітництві з міжнародними 
організаціями, якщо вони приймають участь у фінансування даної програми) [10]. 

Дослідження економічної літератури [1,4,11] показало, що існують різні 
критерії розмежування економічних програм: за цілями, за характером, за 
змістом, за рівнем управління, за масштабом дії, за рівнем проблем як об'єктів. В 
залежності від цих критеріїв виділяються різні класифікації програм. 

Поточна (фінансова) програма є макроекономічною програмою 
середньострокового планування або прогнозування розвитку країни, яке 
здійснюється в рамках складання державного бюджету здебільшого на наступний 
рік, але нерідко включає і його прогноз на два або три найближчі роки. У багатьох 
країнах світу приймаються кредитні програми, в яких визначаються пріоритети 
кредитування і вони можуть охоплювати весь банківський сектор або тільки 
центральний банк. Стабілізаційна (короткострокова корегувальна) програма є 
макроекономічною програмою, що розрахована на 1-1,5 роки і спрямована на 
одноразове виправлення диспропорцій, непов'язаних з глибокими структурними 
проблемами національної економіки. Довгострокова програма структурного 
корегування (програма розвитку) є економічною програмою, що розрахована на 3-
4 роки та спрямована на виправлення глибоких структурних дисбалансів в 
національній економіці. Цей тип програми зазвичай включає такі заходи, як 
приватизація, демонополізація, зміна механізмів регулювання [6]. 

Активні економічні програми передбачають набір заходів, які уряд 
зобов'язується вжити для досягнення поставлених цілей. Пасивні економічні 
програми передбачають оцінювання можливих наслідків економічної політики і 
тенденцій розвитку макроекономічних змінних, які були б бажаними для 
досягнення поставлених цілей. 

Економічні програми можуть бути направлені на розвиток фінансової 
сфери, виробництва, зовнішньоекономічної діяльності, тощо, а завданнями 
соціальних програм можуть бути стимулювання зростання зайнятості та доходів 
населення країни, покращення освіти та медицини, тощо. Основною метою 
здійснення регіональних програм в будівельній сфері є стимулювання соціально-
економічного розвитку будівельної галузі того чи іншого регіону країни. 

Процес програмування й прогнозування господарських процесів в кожному 
місті здійснюється за своїм специфічним сценарієм, зумовленим конкретною 
соціально-економічною ситуацією, наявними ресурсами, продуктивними силами, 
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які використовуються в процесі планування, і цілою низкою інших чинників.  
Проте про методичні засади цього процесу можна говорити лише в 

загальних рисах, невирішеними залишаються проблеми роботи над організаційно-
економічним забезпеченням на регіональному рівні, недостатньо обґрунтовано 
етапи реалізації стратегії розвитку будівельного бізнесу в умовах 
децентралізаційних процесів, відсутня система показників глибини соціально-
економічного розвитку будівельних підприємств.  

Прогнозування фінансової діяльності підприємства на сучасному етапі 
розвитку економіки будівельного бізнесу є складним етапом фінансового 
планування. Досвід країн із розвиненою ринковою економікою свідчить про 
неухильне підвищення ролі фінансового планування на підприємствах, у фірмах і 
корпораціях. І це дає їм можливість уникати значних прорахунків і пов'язаних із 
ними втрат.  
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ 

 
Ст. гр. А-46 Гребенюк А.І., канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  
 
Сучасні наукові погляди на проблеми розвитку економічних систем все 

більше уваги приділяють питанням її сталого розвитку. Концепція сталого 
розвитку, народжена процесами глобалізації світового господарства, останнім 
часом набула виражений просторовий характер, поширившись на національний, 
регіональний, муніципальний рівні. Дослідження економічних процесів, що 
відбуваються на рівні підприємства, як основної ланки національної економіки 
має ключове значення.  

На основі базових принципів сталого розвитку окремою гілкою наукового 
знання була сформована теорія економічної стійкості. 

Розглядаючи більш широко питання стійкості стосовно економіки слід 
зазначити, що вперше питання стійкості досліджувалися в теоретичних роботах, 
що вивчають ринкову рівновагу.  

Система менеджменту підприємства повинна забезпечити прийнятну 
ефективність, що можна характеризувати як стан рівноваги або стійкості. Стан 
рівноваги слід розуміти як незмінність деяких показників системи, наприклад: 
обсягу поставок, прибутку і допустимі відхилення від їх заданих рівнів [5]. 

Економічна рівновага - стан економічної системи ринку, що 
характеризується наявністю збалансованості, урівноваження двох 
різноспрямованих факторів. Рівновага може бути нестійкою - короткочасною, і 
стійкою - тривалою [7]. 

Під станом стійкості розуміється здатність економічної системи, що 
зазнала несприятливого відхилення за межі її допустимого значення, повернутися 
в стан рівноваги за рахунок власних або позикових ресурсів, перепрофілювання 
виробництва і ін. [5]. 

Стійкість організаційної системи управління - це здатність утримувати 
об'єкт управління в області рівноваги, передбаченої правилами функціонування. 
Таким чином, поняття економічної стійкості підприємства можна сформулювати 
як рівноважний збалансований стан всіх елементів виробничого потенціалу 
підприємства, здатного протистояти впливу зовнішніх і внутрішніх факторів і 
забезпечувати стабільну прибутковість. 

Розглядаючи підприємство як систему визначимо поняття «сталий 
розвиток системи». Оскільки економічна діяльність підприємства являє собою 
незворотній, спрямований і закономірний перехід системи з одного стану в інший, 
що відрізняється від першого збільшенням або зменшенням деяких параметрів, 
встановлено, що сталий розвиток складається з стійкості системи та стійкості її 
процесів.  
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Одним із серйозних недоліків багатьох банків, що діяли на вітчизняних 
підприємствах систем управління було недостатнє розмежування функціональних 
обов'язків управлінських підрозділів, що призводило до дублювання функцій та 
розмивання відповідальності за виконання прийнятих рішень. 

Я вважаю, структура управління в сучасних умовах повинна будуватися з 
урахуванням чіткого поділу управлінських завдань і відповідальності на кожному 
ієрархічному рівні управління. 

Таким чином, підприємство здатне функціонувати безперебійно, 
забезпечуючи поступальний безкризовий розвиток під дією прикладених сил. 
Сила, яка забезпечує функціонування підприємства, є механізм сталого розвитку, 
наявність якого можна і треба вважати одним з основних ознак 
високорозвиненого підприємства.  

Управління в області стійкості підприємства має на увазі вміння виявляти 
різного роду фактори, що впливають на рівень стійкості підприємства і при цьому 
використовувати їх вплив в потрібних для підприємства напрямках. Стійкість є 
одним з головних вимог, що пред'являються до економічних систем.  

Що стосується економічних систем поняття стійкості можна 
використовувати лише частково. Основною відміною економічних систем, на 
рівні підприємства, є наявність спеціально організованого управлінням системою. 
Завдяки йому система може стати стійкою або нестійкою. 

Для економічних систем типовим режимом роботи є рух або розвиток.  
За наявністю зміни стану у часі економічну систему слід віднести до класу 

динамічних систем. Багатовимірна динаміка з наявністю біфуркаційних точок і 
стохастичних ланок в її структурі вказують на нелінійність системи.  

Будь-яка система буде стійка в одних  і нестійка в інших  відносинах. Це 
означає, що систем стійких у всіх відносинах немає і бути не може. 

Розглядаючи підприємства, яке є динамічною нелінійної системою, слід 
говорити не про стійкість, а про сталий розвиток. Закон розвитку в загальному 
вигляді може бути сформульован так: кожна система прагне досягти найбільшого 
сумарного потенціалу при проходженні всіх етапів життєвого циклу. 

Будь-який розвиток - це чергування і взаємодія стійкості і нестійкості. Чим 
складніша мета стоїть перед системою, тим імовірніше виникнення залежності від 
факторів навколишнього середовища.  

Сталий розвиток підприємства можлив тільки тоді, коли показники 
стійкості, такі як показники ефективності використання ресурсів підприємства, 
надійності, якості управління знаходяться не тільки в межах нормативних 
значень, а й мають позитивну динаміку. 

Література: 1. Кучерова Е.Н. Выявление резервов устойчивого развития 
предприятия // Вестник Академии промышленности и менеджмента. Вып. 7. – М.: 
МГИУ, 2008. 2. В. С. Загорський. Концептуальні основи формування системи 
управління сталим розвитком еколого-економічних систем : монографія. — Львів 
: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 3. Сталий розвиток. URL: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%
B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA 
(дата звернення: 12.04.2021). 4. В. В. Зубенко.Сучасне середовище економічної 
концепції сталого розвитку. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1484 (дата звернення: 12.04.2021). 
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ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Канд. екон. наук Горова К.О., асп. День Цівень  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 
Впровадження корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у 

діяльність підприємств відбувається під впливом різних чинників. КСВ - це не 
стаття витрат, куди витрачається прибуток, це спосіб, яким чином він був 
зароблений. Все більше споживачів прагнуть до свідомого споживання і надають 
перевагу продукції, при виготовленні якої не відбувалися випробування над 
тваринами, не використовувався дитячий труд або не порушувалися умови праці. 
КСВ має бути частиною усіх бізнес процесів підприємства не погіршуючи при 
цьому їх якості. Існує і інший бік необхідності впровадження КСВ, а саме надання 
прикладу гідного поводження у суспільстві. В умовах, коли в світі спостерігається 
занепад колективного духу, недостатність соціальних товарів, відсутність 
самоповаги та поваги до інших, корпорації, як заможні та авторитетні організації, 
мають продемонструвати моделі поводження у суспільстві. Сучасна концепція 
КСВ має реалізовуватися на чотирьох рівнях, рівні держави, приватних компаній, 
родини та громадянського суспільства. КСВ має стати стимулом для підвищення 
колективної ментальності, показати необхідність підтримки членів спільноти, які 
в ній потребують, не лише з боку держави, але й родини, кола друзів, міських 
громад та суспільства в цілому.  

Проте, головною причиною, за якою компанії все частіше звертають увагу 
на КСВ свого бізнесу, залишається підвищення конкуренції. КСВ налагоджує 
стійкий взаємозв’язок між економікою, оточенням та людьми, забезпечуючи при 
цьому взаємопідтримку цих трьох елементів. Кавтиш О.П., Прокопенко Я.Х. 
зазначають, що у компаній, які впроваджують КСВ у свою діяльність, 
спостерігається підвищення рентабельності продажів на 3%, активів на 4%, а 
капіталу на 10%. На думку Андерсена А. та Драмрайта М. КСВ також має 
позитивний вплив на сприйняття підприємства споживачами, прихильність до 
покупки та задоволення споживачів. Ліу М., Вонг І., Ши Дж., Чу Р. та Брок Дж. 
стверджують, що КСВ в частині відповідальності за оточуюче середовище сприяє 
позитивному сприйняттю та наданню переваги бренду. А Гарвін Д. запропонував 
включити екологічність до показників оцінки якості продукції. А Авайшех А., 
Херон Р.А., Перри Т., Вилсон Дж. у своїх дослідженнях наголошують на 
залежність фінансової результативності діяльності компанії від її соціальної 
відповідальності. Джиа Й., Гао К., Джуліан С. доводять, що компанії, які 
впроваджують КСВ у свою діяльність є привабливими для інвесторів, а 
відповідно вартість їх акцій є більш стабільною і менш схильна до цінових 
ризиків. 

Фінансова службою Швейцарського Державного секретаріату з 
економічних питань було проведено дослідження стосовно того, які зовнішні сили 
спонукають підприємства до КСВ дій. Так, наприклад, в Чілі мають значення 
традиції благодійності та переваги споживачів. Проте, важливе місце займає й 
такий фактор, як присутність на ринку транснаціональних корпорацій та вимоги 
міжнародних ринків та інвесторів. Тобто компанії країн, що розвиваються, 
прагнуть до міжнародного співробітництва, і важливим для них є ведення бізнесу 
відповідно до етичних норм розвинутих країн світу. Аналогічна ситуація склалася 
в Індії. Компанії надають перевагу КСВ у зв’язку з вимогами країн, куди 
експортується їх продукція. А в Південно-африканській республіці компанії 
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впроваджують КСВ у свою діяльність задля включення своїх акцій до 
міжнародних фондових бірж.  

Аналіз літературних джерел дозволив виявити такі переваги впровадження 
КСВ у стратегію діяльності сучасних підприємств. 

Переваги КСВ для макросередовища проявляються у наступному: 
- забезпечення здорової екосистеми та охорони навколишнього 

середовища; 
- запровадження принципів соціальної справедливості у суспільстві; 
- стабільний розвиток економіки завдяки стабільному бізнесу; 
- формування згуртованого суспільства та збереження соціальної 

стабільності; 
- сталий економічний розвиток; 
- глобалізація та покращення міжнародного співробітництва;  
- залучення додаткових ресурсів для вирішення соціальних завдань; 
- демократизація суспільства; 
- актуалізація невирішених соціальних питань; 
Переваги впровадження КСВ у діяльність підприємств на мікрорівні 

проявляються на наступному: 
- покращення репутації та іміджу компанії; 
- можливість залучення та утримання робітників, нематеріальна мотивація 

персоналу; 
- підвищення прихильності клієнтів та споживачів; 
- підтримка морального духу працівників, їх відданості і високого рівня 

продуктивності праці; 
- прихильність інвесторів, власників, спонсорів та фінансової спільноти; 
- покращення відносин з компаніями, урядами, засобами масової 

інформації, постачальниками, колегами, клієнтами та спільнотою; 
- підвищення продуктивності праці; 
- стабільність вартості акцій на ринку; 
- додатковий інструмент ризик-менеджменту, зниження різних груп 

ризиків; 
- доступ до додаткових ресурсів та капіталу; 
- стимул до інновацій та додаткові можливості інноваційного розвитку; 
- міжнародне співробітництво з розвинутими країнами світу та провідними 

світовими компаніями; 
- полегшення включення акцій у лістинг світових фондових бірж; 
- підвищення корпоративного іміджу; 
- зростання рівня довіри до підприємства за рахунок відкритості; 
- створення стійких відносин із суспільством та органами влади; 
- стратегічна співпраця із партнерами; 
- залучення свідомих стабільних споживачів; 
- вдосконалення можливості побудови ефективних каналів збуту; 
- розвиток корпоративної культури, колективізму, внутрішнього клімату 

компанії; 
- популяризація компанії через участь у суспільних подіях та через засоби 

масової інформації; 
Таким чином впровадження КСВ у діяльність підприємства забезпечує 

розвиток суспільства в цілому, як соціальний, так і економічний, розвиває 
взаємодію підприємства із зовнішнім середовищем, завдяки покращення його 
іміджу, сприяє налагодженню та вдосконаленню бізнес-процесів всередині 
підприємства. 
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УЧАСТЬ КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСАХ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Провідний економіст Денисенко І.С. 
ДУ Інститут економіки природокористування та сталого розвитку  

НАН України 

 
Капіталізація природних ресурсів – це процес поступового нарощення 

вартості природних ресурсів як основної складової природного капіталу в 
результаті дії об’єктивних закономірностей просторового розвитку відповідної 
території та цілеспрямованого впливу системи заходів різного змісту щодо її 
зростання. Для ринків, що розвиваються, капіталізацію досить важко визначити 
через низькі характеристики розвитку інституціонального середовища, не 
сформованість ринкових структур, не досить чіткі підходи до обліку ринкових 
процесів.  

Участь капіталу в процесах природокористування на поточний період в 
Україні поки що не знайшли своєї активної підтримки та використання, не 
зважаючи на позитивний світовий досвід використання інноваційного 
інструментарію. Процес капіталізації природних ресурсів не може обійтись без 
залучення приватного капіталу для довгострокових інвестицій, а також додаткової 
гнучкості для прийняття економічно ефективних рішень з питань поліпшення 
загального фінансового стану природних об’єктів. Така діяльність може бути 
більш привабливою для приватного сектору, оскільки вона орієнтується на 
цільове використання засобів (особливо з погляду прибутку), і конкретні 
результати цієї діяльності легше визначити. Надання прямих послуг споживачам 
також передбачає певну участь приватного сектору в рамках угод про концесію, 
договорів оренди або контрактів на управління. Крім того, залучення у 
фінансовий обіг такого недокапіталізованого елемента національного багатства 
України, як природні ресурси, дозволить значно підвищити потужність 
банківського сектору. Капіталізація активів сприятиме збільшенню їх фінансового 
сектору без катастрофічного зростання кредитних ризиків. Національна валюта, 
емітована під трансакційні кошти з некапіталізованими активами 
природогосподарського комплексу, може виступати як джерело пасивів 
кредитних організацій, а самі активи – як частина власного капіталу кредитних 
організацій.  

В процесах взаємодії між природніми ресурсами та активами є поступовий 
рух до ринку,також формуються системні ефекти, розвиваються нові форми та 
підходи і вже нині є окремі позитивні практики − поступово формується 
платформа взаємодії. Хоча ці процеси не повністю враховують потенціал і мають 
переважно фрагментарний характер. Однак є вагомі можливості поліпшення 
взаємодії. Для цього необхідно запровадити комплекс таких заходів, як 
формування умов для розвитку ринку та зближення циклів природних ресурсів і 
ринкових процесів, а також реального інституціонального забезпечення, 
трансформація підходів до використання інструментів регулювання шляхом 
урахування їх потенціалу зростання, дослідження можливостей упровадження 
нових інструментів регулювання, імплементація принципів інтегрованого 
управління природними ресурсами та залучення бізнесу до менеджменту.  

На даний час в Україні є значний потенціал до трансформації існуючої 
системи регулювання та впровадження нових елементів до її структури. Головне 
завдання полягає у тому, щоб сформувати такий каркас регулювання, який би 
дозволив поєднати як позитивні напрацювання, що добре себе зарекомендували, 
так й інноваційні підходи, що мають потенціал змін, але не активовані. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ПАРАДИГМА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Канд. іст. наук, доц. Євсєєв С.Є. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Забезпечення сталого розвитку людства є однією з найбільш значущих 
сучасних проблем, оскільки цивілізація перебуває на переламному етапі своєї 
еволюції, що вимагає переорієнтації на таку парадигму розвитку, яка буде 
підтримувати функціонування соціально-економічних систем та природне 
середовище. Саме концепція сталого розвитку надає такий шанс.  

Проблематику забезпечення сталого розвитку  вже багато років 
досліджують науковці, але на сьогодні багато  її  питань   потребують подальших 
досліджень. На сьогодні подальшого розвитку потребують як теоретичні засади 
сталого розвитку, так і прикладні питання щодо інструментів і механізмів його  
забезпечення в умовах сучасних трансформаційних перетворень. 
           Поняття  «сталий  розвиток»  виникло  у  відповідь  на бурхливий розвиток 
світової економіки у другій половині ХХ ст. Якщо на ранніх етапах розвитку 
втручання людини в  природу носило переважно локальний характер і не  
викликало незворотного руйнування природного середовища, то останні два 
століття з орієнтацією економічної політики провідних  країн  світу  на  теорію  
економічного  зростання втручання людини стало системним і призвело до 
нестачі та часткового вичерпання невідновних природних ресурсів. В цей же час 
з’явилися перші ознаки глобальних криз (екологічної та соціальної), пов’язаних із 
забрудненням довкілля та загостренням суспільних проблем. Все це викликало 
усвідомлення  необхідності  перегляду  засад  і    напрямків розвитку людства та 
необхідності переходу до нової моделі розвитку економічної, соціальної та 
екологічної систем. 

Найбільш  суттєвий  вплив  на  переоцінку  цінностей мало  вчення  про  
біосферу  та  її  трансформації  під  впливом  діяльності  людини,  що  отримало  
розвиток  у  працях В. І. Вернадського, який закликав світове співтовариство 
розглядати діяльність людини в планетарному аспекті задля передбачення 
світових екологічних проблем. До перших найбільш ґрунтовних робіт, 
присвячених теорії  «сталого  розвитку»,  відносяться  праці  представників 
Римського клубу (В. Беренса і Е. Пестеля, Г. Дейлі, Д.  Медоуза,  Дж.  Форрестера  
та  ін.).  Ними,  починаючи з 70-х років минулого століття, опубліковано більше 
43 доповідей,  найбільш  значущою  з  яких  став  документ  «Межі зростання» [3]. 

Перше визначення поняття «сталий розвиток» було запропоновано 
Всесвітньою комісією з навколишнього середовища та розвитку ООН  
(комісія Брундтланд): «Сталий розвиток  –  це  такий  розвиток,  що  задовольняє  
потреби теперішнього  часу,  але  не  ставить  під  загрозу  спроможність 
майбутніх поколінь задовольнити свої особисті потреби»  [1].  

 У науковій літературі поняття «сталий розвиток» має різні тлумачення.  
З самого початку підходи до розуміння сутності сталого розвитку були засновані 
на так званому принципі «конкуруючих цілей», при якому досягнення сталості 
передбачалося переважно для одного з напрямків – збереження навколишнього 
середовища  і  природних  ресурсів,  економічного  зростання або задоволення 
потреб людини [2].  

І сьогодні  визначення сталого розвитку відрізняються один від одного 
різною спрямованістю акцентів на найбільш пріоритетних проблемах: характері 
економічного  зростання,  якості  життя,  захисті  навколишнього середовища, 
взаєминах розвинених країн і тих, що розвиваються,  необхідності  управління  
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світовими  процесами, раціональному  використанні  ресурсів,  збалансованості 
сфер суспільного розвитку та ін.  

 Більшість дослідників тлумачать  зміст  поняття  «сталий  розвиток»  на 
основі  процесного  та  системного  підходів  і  виділяють такі його аспекти: 
раціональне використання природних ресурсів;  збереження  та  відтворення  
довкілля;  підвищення ефективності економічної діяльності; подолання 
соціальних проблем; урахування інтересів майбутніх поколінь. 

Підходи до тлумачення сталого розвитку загалом відображують ідею, що 
якість життя людей і стан суспільства знаходяться під впливом сукупності 
економічних, соціальних й екологічних факторів. 

Отже, найбільш поширеними в науковій літературі є такі принципи сталого 
розвитку:  збереження довкілля;  покращення стану соціальної сфери; баланс 
технологічного й економічного розвитку. 

Важливим аспектом розвитку теорії та практики сталого розвитку є його 
оцінка. У теорії сталого розвитку виділяються різні підходи до  оцінки  стійкості  
соціально-економічних  систем,  серед яких як використовувані для міжнародного 
співставлення країн, так і авторські методики. У ряді країн, таких як США, 
Великобританія,  Данія,  Португалія  та  інших,  для  оцінки стійкості  розроблено  
системи  показників-індикаторів. Також  окремою  групою  підходів  можна  
вважати  ті,  що ґрунтуються  на  моделюванні  забезпеченості   
соціально-економічної системи природними ресурсами та побудові глобальних 
моделей розвитку, що враховують вплив комплексу  факторів.  Тенденцією  
останнього  часу  стало  зосередження  уваги  науковців   на  оцінці  сталості 
розвитку на регіональному та локальному рівнях (в тому числі окремих міст).            
Найбільш  поширеними до оцінки сталого розвитку є два концептуальні  

підходи:  засновані на побудові інтегрального показника; засновані на 
побудові часткових показників (індикаторів). В  межах  першого  
концептуального  підходу  наявні методики  різняться  за  способом  побудови  
інтегрального показника, переліком його компонент і системою часткових 
показників у рамках кожної компоненти. 

Більшість  авторів розраховують інтегральний показник сталого розвитку 
на основі  економічної,  соціальної  та  екологічної  компонент, що співпадає з 
класичним тлумаченням трьох сфер сталого розвитку. Але в окремих підходах та 
авторських методикахпропонується врахування й  інституціональної  компоненти,  
що  характеризує інституціональні аспекти сталого розвитку  [3]  

На  нашу  думку,  оцінку  сталого  розвитку  доцільно здійснювати  шляхом  
урахування  трьох  основних  компонент:  економічної,  соціальної  та  
екологічної. 

Таким чином, на цей час вже майже усталеною є думка про те, що акцент 
на постійному економічному зростанні  є  дещо  протилежним  до  забезпечення  
якісного  життя наступних  поколінь,  і  сталий  розвиток  суспільства  можливий 
лише через збалансоване врахування всіх сфер його життєдіяльності.   

Література: 1. Наше общее будущее: доклад международной комиссии по 
окружающей среде и развитию. URL: http://www.un.org/ 
ru/ga/pdf/brundtland.pdf. 2. Старикова Е. А. Современные подходы к трактовке 
концепции устойчивого развития. Вестник РУДН. Серия: 
Экономика. 2017. т. 25. № 1. 7–17. DOI 10.22363/2313-2329-2017- 
25-1-7-17. 3. Хаустова В.Є., Омаров Ш.А. Концепція сталого розвитку як 
парадигма розвитку суспільства. Проблеми економіки.  № 1 (35). 2018. С..265-273. 
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здобувач вищої освіти гр. ЕП -11 Коваленко А.Р. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Однією із головних передумов забезпечення сталого розвитку економіки 
України сьогодні є здійснення її масштабної модернізації. Крім цього, 
необхідність проведення негайної модернізації значною мірою зумовлена 
нездатністю національної економіки швидко реагувати на зовнішні та внутрішні 
виклики. До цього часу значна кількість українських підприємств продовжують 
працювати на застарілих енергоємних технологіях та мають недостатню 
диверсифікацію виробництва, що зумовлює їх низьку адаптивність до мінливого 
середовища і призводить до неефективного функціонування в умовах жорсткої 
конкуренції.  

Отже, для того, щоб забезпечити сталий розвиток економіки України, її 
секторів та окремих підприємств, необхідно розробити і здійснити комплекс 
системних заходів організаційно-технічного й економічного спрямування, 
реалізованих у конкретних проектах модернізації на всіх рівнях господарської 
діяльності. 

У широкому змісті модернізація економіки означає структурні, 
технологічні, інституціональні зміни в національній економіці, що спрямовані на 
підвищення її конкурентоспроможності та забезпечення розвитку в 
довгостроковій перспективі [1, С.4]. У кінцевому підсумку вона передбачає 
формування якісно нової технологічної бази для сталого розвитку на основі 
широкого впровадження інновацій [2].  

Забезпечення ефективної взаємодії всіх наявних ресурсів, створення дієвих 
механізмів їх акумулювання, розширене відтворення інвестиційного та 
інноваційного потенціалів економіки створюють підґрунтя для успішного 
здійснення проектів модернізації. 

Слід зазначити, що одночасне проведення модернізації в усіх галузях 
національної економіки є практично неможливим. Це пояснюється наступними 
чинниками: значною диференціацією галузей виробництва за рівнем 
економічного та технологічного розвитку, невеликим попитом на інновації, 
незначними обсягами інвестування та несприятливими інституціональними 
обставинами. Крім цього, ситуація ускладнюється такими негативними явищами, 
як бюрократизація і монополізація економіки, внаслідок чого відбулася 
концентрація бізнесу у видобувних секторах і галузях переробки, а не в 
індустріальних секторах.  

До цього часу модернізація в Україні продовжує зводитись до 
технологічного оновлення галузей, які орієнтовані на внутрішній ринок 
(мобільний зв'язок, фінансовий сектор, збиральні виробництва, харчова 
промисловість тощо). Проте внаслідок зростання цін на енергоресурси та 
посилення конкуренції в останні роки це змушені робити експортоорієнтовані 
галузі - металургія та хімічна промисловість. 

Реалізація ефективної політики технологічної модернізації передбачає: 
- створення інституційних та економічних умов з метою залучення 

інвестицій та активізації інноваційних процесів; 
- використання створених умов для залучення інвестицій у розвиток 

високотехнологічних секторів: аерокосмічна галузь, ІКТ, біо-, нанотехнології, 
фармацевтика, медицинське обладнання; 
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- наукове обґрунтування та визначення пріоритетних галузей 
виробництва, від яких залежить технологічний розвиток та динаміка зростання в 
інших сферах економіки  на загальнодержавному рівні; 

- поліпшення регуляторного середовища для бізнесу;  
- підтримка інноваційної діяльності у галузевій науці та вдосконалення 

механізмів комерціалізації результатів наукових досліджень й розробок; 
- боротьба з корупцією та посилення захисту прав власності; 
- підтримка малих інноваційних підприємств, розвиток інноваційної 

інфраструктури; 
- стимулювання розвитку державно-приватного партнерства в 

інноваційній сфері;  
- підтримка і координація конкретних проектів модернізації; 
- впровадження енергозберігаючих технологій нового покоління та 

інновацій власної розробки. 
Серед чинників, які сприятимуть технологічній модернізації на мікрорівні, 

головна роль  повинна бути відведена державним заходам, серед яких: зниження 
ставок оподаткування на період створення підприємствами інноваційної 
продукції, надання пільгових кредитів на придбання новітніх технологій,  
створення сприятливих умов на митному кордоні для постачання сучасного 
устаткування.  

Позитивний вплив на реалізацію технологічної модернізації економіки має 
наявність добре розвиненої інфраструктури, за допомогою якої здійснюється 
фінансова, інформаційна, консалтингова, маркетингова та інші види підтримки 
інноваційних процесів. Університети, інші наукові установи, підприємства, 
дослідні центри, органи управління, фінансові інститути створюють ланцюг: 
освіта – наукові дослідження й розробки – виробництво – ринок. 

Отже, технологічна модернізація національної економіки є вкрай 
необхідною у сучасних умовах та виступає основою забезпечення її сталого 
розвитку. Вона передбачає формування збалансованого інноваційного сектору й 
ефективної національної інноваційної системи, підвищення 
конкурентоспроможності на основі передових технологій і перетворення 
наукового потенціалу в один із головних економічних ресурсів.  

Література: 1. Левковець О.М. Модернізація економіки України: зміст, 
умови, ризики. БІЗНЕСІНФОРМ. 2018. №10. С. 4 – 9. 2. Стратегія інноваційного 
розвитку України на період до 2030 року. Урядовий портал. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-sferi-innovacijnoyi-
diyalnosti-na-period-do-2030-roku (дата звернення 7.04.2021). 
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Сьогодні одним із пріоритетних напрямів державної політики в Україні має 
стати реалізація всебічно обґрунтованої та практично забезпеченої стратегії 
сталого економічного розвитку.  

Сталий економічний розвиток досягається за рахунок використання 
принципово нових технологій, виготовлення високотехнологічної продукції, 
ефективних організаційних і управлінських рішеннях в інноваційній сфері, 
проведення політики ресурсозбереження та інтелектуалізації всієї господарської 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-sferi-innovacijnoyi-diyalnosti-na-period-do-2030-roku
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-sferi-innovacijnoyi-diyalnosti-na-period-do-2030-roku
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діяльності. Сучасні науковці наголошують на тому, що ключовим фактором 
розвитку світової економіки в найближчі 10-20 років стане забезпечення науково - 
технологічного прориву  у різних сферах – традиційних і нових. Крім 
безпосереднього отримання інноваційних продуктів очікується широке 
проникнення нових технологій у традиційні промислові галузі і зміна як 
характеру виробничих процесів, так і властивостей продукції, що випускається. 

Національна економіка на сучасному етапі характеризується 
концентрацією капіталу в низькотехнологічних галузях виробництва, що 
негативно впливає на можливість виробляти конкурентоздатну продукцію, а 
також створювати умови для переходу на більш високий рівень технологічного 
розвитку та виходу на світовий ринок у найближчій перспективі. Відсутність 
чіткого плану дій, ефективно працюючої інноваційної системи, не відпрацьована 
схема впровадження результатів наукових досліджень у господарську практику 
значно ускладнюють наявну ситуацію. Крім того, негативними чинниками є 
значна вартість виробництва інноваційного продукту, відсутність гарантій 
отримання результатів, високий ризик і, як наслідок, занижений попит на 
інновації. На жаль, сьогодні в Україні спостерігається невідповідність державної 
політики стратегії впровадження та становлення інноваційної моделі розвитку 
економіки. 

Основними цілями державної політики щодо забезпечення сталого 
розвитку в нашій державі повинні стати: ефективне використання інноваційного 
потенціалу, випуск наукомісткої й конкурентоспроможної продукції, формування 
інноваційного бізнес-середовища. Відповідно, необхідним є створення 
концептуальних основ, інструментів та механізмів такої державної економічної 
політики, яка в умовах існуючих інституційних, фінансових, та інших обмежень 
надасть можливість забезпечити приплив інвестицій у технологічні зміни та 
належну мотивацію для інноваційного підприємництва.  

Отже, інновації можуть бути визначені як головний чинник забезпечення 
сталого економічного розвитку на сучасному етапі, засіб підвищення 
національної конкурентоспроможності та поліпшення статусу країни на 
міжнародній арені.  

 
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 
Канд. екон. наук, доц. Жердєв М.Д. 

Канд. екон. наук, доц. Мирошниченко Ю.В. 
Український державний університет залізничного транспорту 

 
У сучасних умовах оптимальне поєднання вартості та якості послуг 

кожного транспортного підприємства сприяє підвищенню його конкурентного 
статусу. Конкурентоспроможність транспортної продукції можна визначити як 
сукупність характеристик перевезення вантажів (пасажирів), що відображає її 
відмінність від перевезень іншими видами транспорту (або з використанням іншої 
комплексної технології переміщення) як за ступенем відповідності конкретної 
суспільної потреби, так і за рівнем транспортних витрат. 
Конкурентоспроможність товару (комплексу транспортних послуг), як і 
конкуренція, може бути ціновою та неціновою. 

Цінова конкуренція визначається величиною витрат на виробництво і обіг 
товару, залежить від тарифної та інвестиційної політики, а також від здатності 
виробника своєчасно і в потрібному обсязі почати вимагати інновації в галузі 
техніки, технології та менеджменту. Основними видами цінової конкуренції є 
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відкрита і прихована. Відкрита цінова конкуренція як метод конкурентної 
боротьби передбачає зниження цін для освоєння нових сегментів ринку, а також 
встановлення демпінгових бар’єрів для входження нових контрагентів в ринок. Як 
правило, таке зниження цін короткочасне, і потім ціни підвищуються ще більше.  

Прихована цінова конкуренція на залізничному транспорті недопустима по 
антимонопольному законодавству, проте можливе застосування знижок і 
формування гнучкої тарифної політики з метою залучення додаткових обсягів 
перевезень. Одним із стратегічних завдань залізничного транспорту є 
забезпечення рівноправного (недискримінаційного) доступу незалежних 
транспортних організацій до інфраструктури, що практично виключає навіть 
тимчасове застосування зазначених прийомів. На нецінову 
конкурентоспроможність транспортної продукції безпосередньо впливають три 
групи параметрів: попиту, пропозиції та взаємодії.  

Параметри попиту відображають індивідуальні запити клієнтури, залежать 
також від розміщення та обсягів виробництва підприємств добувної та обробної 
промисловості, сільського господарства в районі тяжіння залізниці. Ці параметри 
формують платоспроможний попит на перевезення вантажів. Аналогічно, але з 
урахуванням соціальних факторів, визначається і попит на перевезення пасажирів. 

У конкурентній боротьбі якість перевезень і якість транспортного 
обслуговування є найбільш пріоритетними. Причому якість транспортного 
обслуговування має ті ж особливості, що і якість перевезень. Поліпшення якості 
транспортного обслуговування пов'язане з підвищенням витрат. При цьому, як і 
будь-який товар, транспортна послуга після виходу на ринок починає поступово 
втрачати свій потенціал конкурентоспроможності. Так наприклад, транспортна 
послуга залізничного транспорту має свою ціну - тариф. Величина тарифу на 
залізничні перевезення змінюється залежно від ряду факторів і, насамперед, 
таких, як: відстань і швидкість перевезення; маса і обсяг партії одноразово 
перевезеного вантажу; тип використовуваних для перевезення вагонів; ступінь 
використання місткості та вантажопідйомності вагонів та ін. Якщо вплив 
зазначених факторів на величину тарифу відбивається в собівартості перевезень, 
то тариф формується по витратному принципу, без обліку попиту на перевезення. 
Це приводить до росту собівартості перевезень і тарифів, а отже, до зниження 
попиту на транспортні послуги.  

Проблема визначення ефективності підприємства та пошуку шляхів її 
підвищення є складною і такою, що важко формалізується. Адже будь-яке 
підприємство – це складна система, яку важко спростити, не втративши при 
цьому її суттєвих характеристик. Ресурсний напрям – відображає першочергову 
необхідність аналізу ефективності використання наявної матеріальної бази 
виробництва та живої праці. При цьому слід враховувати рівень завантаження 
обладнання в часі, структуру собівартості послуг, що надаються, з погляду 
співвідношення в ній часток амортизації, матеріальних витрат, витрат на оплату 
праці. Зазначені показники слід розглядати в динаміці, а також порівнювати з 
показниками найближчих конкурентів. 

Необхідно також стимулювати реалізацію транспортної продукції, для чого 
використовується широкий спектр маркетингових прийомів. Зростання 
фінансових показників є однією з основних цілей всієї виробничо-фінансової 
діяльності транспортної організації. Це також дозволяє збільшити інвестиційні 
можливості, що сприятимуть розвитку залізничної галузі. Обов’язковий, 
невід’ємний елемент ринкового механізму, де ніщо не може бути заплановано з 
абсолютною точністю, – економічні ризики. Для самого ж транспортного 
підприємства вибір обсягу та характеру прийнятих на себе ризиків є важливим 
елементом загальної стратегії, який відрізняє його ринкову поведінку від інших. 
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Здатність до самонавчання, до підвищення ступеня вдосконалення технології 
виробництва, впровадження сучасних засобів автоматизації визначає 
ефективність виконання всіх функцій, а значить, і ринковий успіх транспортного 
підприємства.  

Для оцінки реальних можливостей у конкурентній боротьбі транспортні 
підприємства повинні надавати велике значення аналізу своїх сильних і слабких 
сторін, розробляти заходи і засоби, за рахунок яких вони могли б підвищити свою 
конкурентоспроможність. 

Метою загальних законів про конкуренцію є зменшення негативних 
наслідків надмірного контролю ринків одним або кількома органами і обмеження 
вступу нових операторів. Мета полягає в забезпеченні рівних умов для всіх 
учасників ринку шляхом усунення дискримінації у конкуренції. 

Цього можна досягти завдяки забороні трьох ключових антиконкурентних 
дій: 

− прийняття угод, що обмежують конкуренцію; 
− зловживання домінуючим (монопольним) становищем;  
− злиття, що призводять до домінуючої позиції на ринку, яка обмежує 

конкуренцію.  
Впровадження запропонованих заходів сприятиме вирішенню проблем, 

пов’язаних з конкурентоспроможністю послуг залізничного транспорту в Україні, 
покращить взаємодію залізничного транспорту з іншими видами транспорту. 

Література: 1. Лук’янова О.М., Борисенко О.М. Шляхи підвищення 
конкурентоспроможності залізничної галузі в сучасних умовах / О.М. Лук’янова, 
О.М. Борисенко /   Економіка та управління підприємствами: інфраструктура 
ринку. – 2019. – Вип. 36. – С. 205–210. 2. Куделя В.І. Основні напрямки 
підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту/ В.І. Куделя // 
Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – Вип. 31. – С. 32–34. 
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Проблеми економічного зростання й економічного розвитку на сучасному 

етапі залишаються одними із головних для будь-якої держави, особливо гостро це 
питання постає у час пандемії. Економічний розвиток – це неперервне зростання 
масштабів споживання природних ресурсів, що обумовлено постійним розвитком 
продуктивних сил суспільного виробництва. Концепція сталого економічного 
розвитку  покликана об’єднати  теоретичні та практичні напрацювання у сфері 
забезпечення подальшого гармонійного розвитку всього людства. 

Економічне зростання, на жаль не означає автоматичного зростання рівня 
доходів у всіх верств населення. Для того, щоб наслідки економічного зростання 
відчули всі верстви населення, необхідне не тільки збільшення суспільного 
продукту, а певні політичні дії. Слід виділити основні проблеми, які впливають на 
розвиток економіки. 1.Пандемія, в наслідок якої малий та середній бізнес зазнав 
великих втрат,не тільки країна, а й весь світ зазнав великих збитків, наслідки яких 
будуть відчутні ще довго.2.Постає проблема з використанням природних 
ресурсів, якщо зберігатиметься колишня виробнича потужність, то в найближчій 
перспективі ресурсна складова виробництва повністю вичерпає свої можливості. 
3.Все більшого поширення набуває проблема розшарування суспільства, що 
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виникає в результаті різних доходів людей, гостро стоїть проблема безробіття, 
викликана закриттям закладів, виробництв, тощо. 4. Індустріалізація та 
економічне зростання породжують такі негативні явища, як забруднення, 
промисловий шум, викиди, погіршення вигляду міст тощо. Таким чином, у 
повному своєму значенні розвиток є зміною системи взагалі, переходом від 
одного якісного стану до іншого. З цих причин економічне зростання постає 
однією з можливих моделей подальшого  розвитку.   

Отже, основне завдання сталого розвитку полягає у забезпеченні 
динамічного соціально-економічного зростання, збереженні навколишнього 
природного середовища і раціональному використанні природно-ресурсного 
потенціалу з метою задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь. 

Література: 1. Концептуальні основи формування системи управління 
сталим розвитком еколого-економічних систем [Електронний ресурс] — Режим 
доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/monografii/ 
zagorskii/Mon_Zag,Bor.pdf [Доступ [12.04.2021]. 2. Архитектурно-типологическая 
структура зданий специализированных школ [Електронний ресурс] — Режим 
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=409 [Доступ 12.04.2021]. 
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Готелі нерідко стикаються з проблемами в управлінні персоналом, які слід 
оперативно усунути або мінімізувати. Основним з них можна віднести чотири 
взаємопов'язаних між собою напрямків: 

1. Плинність кадрів і утримання персоналу. 
2. Кваліфікація і досвід співробітників. 
3. Взаємодія служб і командна робота. 
4. Програми мотивації і розвитку персоналу [1]. 
Плинність кадрів - одна з найбільш часто виникаючих проблем в готелі. 

По-перше, специфіка готельного бізнесу характеризується таким фактором як 
сезонність. Це впливає не тільки на завантаження готелю, але і на рухливість 
безпосередньо її штату. Піки звільнень співробітників найчастіше припадають на 
початок або закінчення високого сезону. 

Лінійний персонал готелю більш схильний до змін в особистому та 
професійному напрямках, і наближення чергового сезону (не важливо, низького 
або високого) часто стає приводом для зміни роботи або способу життя. 
Наприклад, молоді співробітники з початком літа іноді змінюють місце 
проживання, їдуть в інші міста або країни, подорожують. Співробітники старшого 
віку нерідко переселяються влітку за місто c початком дачного сезону [2]. 

Інша складність, що впливає на плинність персоналу готелю, - проблема 
утримання нових співробітників. Це питання стосується персоналу, прийнятого на 
роботу відносно недавно і вирішального звільнитися протягом першого року. 
Такий тенденції особливо схильні до співробітники без досвіду роботи 
(випускники вузів) і співробітники, що не мають досвіду саме в готельної 
індустрії. 

Відсутність грамотних процедур введення нового співробітника не тільки 
на посаду, а й в специфіку готельного підприємства та його корпоративну 

http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/monografii/
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культуру, відсутність професійного наставника і необхідної програми розвитку 
призводять в кінцевому результаті до відходу молодого працівника з компанії. 

Випускники профільних навчальних закладів, які планують побудувати 
кар'єру в готельному бізнесі, часто приймають рішення про зміну професійної 
діяльності через невиправданих очікувань від роботи в готелях. Така тенденція 
пов'язана з невисокими заробітними платами на лінійних посадах і стресовим 
характером роботи, а також нерозумінням можливостей зростання і розвитку в 
готелі. Молодого співробітника не інформують, як і за яких умов можливе 
підвищення, які програми навчання і професійного розвитку передбачені на 
підприємстві, який період роботи потрібно для кар'єрного зростання в 
перспективі. 

HR-директор готелю стикається з ще однією актуальною проблемою - 
відсутністю командної роботи і злагодженої взаємодії персоналу різних служб. 
Нерідкими причинами зниження якості обслуговування і уповільнення 
операційних процесів в готелі є відособленість різних його підрозділів. Персонал 
готовий діяти командним способом тільки всередині своєї служби, при цьому 
ігноруючи, або конфліктуючи з співробітниками інших департаментів [3]. 

Причинами даних проблем у взаємодії персоналу можуть бути: 
• відсутність якісної взаємозв'язку між керівниками служб 
• відсутність стандартів інформаційного та операційної взаємодії служб 
• відсутність розуміння серед персоналу специфіки роботи тієї чи іншої 

служби 
• відсутність або неграмотна трансляція місії і єдиних цілей готелю 
• відсутність загальних цінностей, принципів і традицій корпоративної 

культури готелю 
• низька мотиваційна складова в роботі персоналу. 
Менеджмент безпосередньо впливає на командну роботу в кожній службі і 

в готелі в цілому. Саме тому побудова команди завжди потрібно починати зверху. 
Керівництво повинно «заразити» кожного співробітника єдиної місією, цілями, 
встановити цінності і правила в компанії, заслужити довіру кожного, не боятися 
бути відкритими і прозорими з персоналом, і, безумовно, налагодити зворотній 
зв'язок в колективі [4]. 

На готельних підприємствах регулярні проблеми взаємодії лінійного 
персоналу і менеджменту. Іноді послужила на те причиною є відсутність 
розуміння специфіки роботи служб. Особливо часто такого роду конфлікти 
виникають між співробітниками відділу продажів і, наприклад, ресторанної 
служби або служби прийому і розміщення (СПіР). 

Що стосується способів мотивації співробітників, то вони є одними з 
найголовніших питань керівників по персоналу в готелях. Відсутність ефективних 
програм мотивації та розвитку безпосередньо або побічно впливає на всі 
перераховані вище проблеми. 

Цінна мотивація для співробітника - дати відчути, що він потрібен команді 
і потрібен компанії [4]. Готелю необхідно не тільки дбати про персонал, а й 
залучати його в корпоративну життя. На відміну від звичайних грошових премій, 
які швидко забуваються (а іноді сприймаються як само собою зрозуміле), 
нефінансова мотивація викликає у співробітника запам'ятовуються позитивні 
емоції. 

У той же час кар'єрне зростання, насичені заходи, цікаве життя в стінах 
компанії, дружний колектив - це прекрасні фактори для мотивації, але вони не 
погасять кредит співробітника, що не нагодують сім'ю і не допоможуть купити 
йому путівку на курорт. Тому матеріальне заохочення грає не менш значиму роль 
в готелі. Ніколи не втратять актуальність програми фінансової мотивації і бонусів 
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для персоналу різних служб і рівнів. Головний секрет успіху полягає в дотриманні 
балансу матеріальних і нематеріальних мотиваційних програм. 

Література: 1. Гончагенко Л.С. Нормативне забезпечення 
підприємницької діяльності: нав.посіб. ∕ Гончагенко Л.С., О.М.Білоусов, 
О.В.Солободенюк; Міжнар. ун-т бізнесу і права. Херсон: МУБіП, 2009. – 174с. 2. 
Top 10 management issues in the hotel industry -— Режим доступу 
https://www.soegjobs.com/top-management-issues-hospitality-industry  3. Сайт 
Інтернет-проекту "Энциклопедия маркетинга". — Режим доступу: 
http://www.marketing.spb.ru. 4.  Портер М. Конкурентное преимущество: Как 
достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Е. Портер / 
Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2015. – 715 с. 5. Савицька Г.В. 
Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.посіб. – 3- тє вид., випр. і доп. 
– Київ: Знання, 2007. – 688с.

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я 

Д-р екон. наук, проф. Калініченко Л.Л., 
здобувач вищої  освіти Пакуліна Г.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Перспективи подальшого розвитку охорони здоров'я регіонів України 
нерозривно пов'язані з інноваційними та модернізаційними процесами, 
покликаними забезпечити доступність медичної допомоги, досягнення 
максимальної результативності і підвищення якості надаваних медичних послуг 
на основі перспективних досягнень медичної науки та їх практичної реалізації в 
діяльності установ охорони здоров'я. Створення і використання інновацій в 
системі охорони здоров'я як у сфері профілактики і лікування захворювань, так і в 
області соціально-економічного розвитку установ охорони здоров'я, їх 
організаційно-управлінської діяльності особливо актуально в плані орієнтації 
державної політики у сфері охорони здоров'я на комплексний підхід до охорони 
здоров'я населення, на розширення діапазону медичних послуг і їх принципово 
якісне поліпшення в цілях збільшення тривалості життя громадян, зміцнення їх 
здоров'я, підвищення працездатності, а отже, поліпшення якості трудової 
діяльності. Особливу значимість набуває створення системи інноваційно-
інформаційного управління, особливо в тій її частині, яка пов'язана з 
впровадженням, освоєнням інновацій і комерціалізацією наукових розробок. 

Сфера охорони здоров'я специфічна і потребує особливої уваги при 
розробці і впровадженні інновацій, так як головним показником ефективної 
роботи системи охорони здоров'я є здоров'я людей. Будь-які інновації в цьому 
виді діяльності повинні ставити своєю головною метою збільшення тривалості 
життя людей, підвищення якості життя та покращення здоров'я людей. Тому і стає 
доцільним розглядати кожний з факторів інноваційного розвитку окремо і на 
прикладі конкретної установи. 

Серйозною перешкодою на шляху розвитку інноваційної діяльності в 
закладах охорони здоров'я є недостатня відпрацьованість механізмів управління. 
Програма інноваційного розвитку закладу охорони здоров'я формується як в руслі 
загальної інноваційної політики, яка визначається регіональними органами 
управління, так і під впливом ринкових факторів. 

Аналіз існуючих наукових публікацій (Петрух О., 2018.), (Літвінов О., 
2017.), (Danylenko Y., 2018), (Шевченко В., 2016)[1-4] виявив, що в них, як 

http://www.marketing.spb.ru/
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правило, відсутній повний перелік факторів, які визначають інноваційний 
розвиток закладів охорони здоров'я, не дається їх класифікація та характеристика. 
У нашому дослідженні під фактором розуміється умова, причина або параметр, 
що впливають на характер та інтенсивність інноваційного розвитку закладу 
охорони здоров'я. Найбільш часто в існуючих наукових дослідженнях виділяють 
наступні фактори:  об'єктивні (фактори зовнішнього середовища, які обумовлені 
довготривалими тенденціями і не пов'язані з вольовими рішеннями конкретного 
суб'єкта) і суб'єктивні (фактори, дія яких є прямим наслідком свідомо прийнятих 
рішень); глобальні, визначаються макроекономікою і суспільством в цілому, і 
локальні, які визначаються на мікрорівні підприємств; внутрішні, спрямовані на 
організацію та управління інноваційною діяльністю на підприємстві, і зовнішні, 
які сприятимуть розширенню кордонів інноваційної діяльності; фактори, що 
сприяють і перешкоджають інноваційному розвитку. 

Нами проаналізовані як зовнішні, так і внутрішні фактори, які впливають 
на характер та інтенсивність інноваційного розвитку закладу охорони здоров'я, 
починаючи з міжнародного рівня і закінчуючи рівнем конкретного закладу 
охорони здоров'я. При цьому на додаток до вищевказаних факторів нами введені 
ще деякі, які не називаються в якості факторів інноваційного розвитку. Так, 
одним з ключових чинників інноваційного розвитку є державна інноваційна та 
регіональна політика у сфері охорони здоров'я, що об'єднує в собі цілий спектр 
напрямів політики, покликаних стимулювати розвиток інноваційної діяльності: 
наукова, освітня, структурна, промислова, соціальна, податкова, фінансово-
кредитна і т. д. Також слід виділити такий фактор інноваційного розвитку, як 
розвиненість інституційного середовища. Роль цього фактору в інноваційному 
розвитку установ охорони здоров'я надзвичайно важлива, оскільки їх діяльність 
досить жорстко регламентується цілою низкою законодавчо-нормативних актів, 
що є формальними інститутами. Існують також фактори, що не входять ні в одну 
з перерахованих груп, але мають можливість вплинути на інноваційний процес: 
відсутність необхідності у нововведеннях чинності здійснених раніше; 
невизначеність термінів інноваційного процесу; нерозвиненість інноваційної 
інфраструктури; нерозвиненість ринку технологій. 

Особливо слід виділити такі фактори як корумпованість і бюрократизм, 
притаманні сучасному українському суспільству. Особливо відзначимо, що 
державі слід приділяти пильну увагу боротьбі з такими негативними проявами. 
Адже головна ознака економіки ринкового типу – розкріпачення від зовнішнього 
втручання, підлеглі законам і волі людей форми і способи економічної діяльності, 
які дають можливість в повній мірі проявитися господарській самостійності та 
ініціативності. 

Принципово новою організаційною структурою, що сприяє впровадженню 
медичних інновацій, може стати регіональний центр медичних інновацій (РЦМІ).  

РЦМІ забезпечує створення замкнутого циклу для новітніх проривних 
медичних технологій: створення – впровадження – поширення. Він повинен стати 
основною структурою, яка в подальшому буде формувати стійкі технологічні 
зв'язки, що становлять базову організацію системи охорони здоров'я у складі 
соціального комплексу регіону.  

Для створення Центру можуть і повинні бути залучені кошти держави, 
бізнес-структур, будь-яких зацікавлених у поширенні медичних інновацій 
юридичних та фізичних осіб. Організаційно-правова форма РЦМІ повинна бути 
визначена за згодою всіх сторін, що беруть участь у його створенні. Можливість 
певного вибору зазначених форм сьогодні існує в рамках чинного законодавства 
України. Для реалізації своїх завдань РЦМІ повинен виконувати наступні функції: 
аналітично-прогностичну, дослідницьку, організаційну, координуючу, 
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консалтингову, проектного розвитку. 
Література: 1. Петрух О.А. Інноваційний розвиток сфери охорони 

здоров’я України. Економіка та держава, 2018. № 11. С. 107-111. 2. Літвінов О. 
Визначення факторів конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я в 
умовах інноваційного розвитку. Науковий вісник Одеського національного 
економічного університету. 2017. № 4. С. 58-69. Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2017_4_7. 3. Danylenko Yu.A. Characteristics 
and classification of innovation and innovation process. Science and innovation. 2018. 
14(3). P. 15-30. DOI 10.15407/scin14.03.015. 4. Шевченко В.А. Особливості 
функціонування системи закладів охорони здоров’я України в умовах їх 
інноваційного розвитку. Управління розвитком. 2016. № 3 (185). С. 41-49. 
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Тайм-менеджмент або іншими словами управління часом не обов’язковий, 

але необхідний інструмент ефективного бізнесу. Правильно складена система 
тайм-менеджменту допомагає проаналізувати робочий день і зробити його 
максимально ефективним. 

В підприємництві  тайм-менеджмент може стати гарним помічником, 
наприклад у роботі керівника. Особливо це актуально для невеликих фірм, тому 
що керівникові доводиться поєднувати різні функції. Для цього необхідно вміти 
раціонально розпоряджатися як своїм часом так і часом підлеглих, компаньйонів, 
клієнтів. 

Для ефективного управління часом необхідно дотримуватися наступного 
алгоритму дій: 

1.Постановка цілей; 
2. Планування; 
3. Розстановка пріоритетів. 
Постановка цілей – це найголовніший етап, адже потрібно зрозуміти, 

заради чого будуть виконуватися ті чи інші дії. Формулювати цілі доцільно 
використавши метод SMART, тобто цілі мають бути: конкретними 
(Specific),вимірними (Measurable),т досяжними  (Attainable), актуальними або 
істинними (Relevant), обмеженеми в часі (Time-based). 

Наступний крок – планування, яке рекомендують проводити за різними 
проміжками часу. Фіксувати план дій доцільно використовуючи: 

- візуальне уявлення запланованих справ у вигляді діаграми Ганта,  
відображаючи завдання, їх терміни, час і порядок виконання; 

- довгостроковий список великих завдань (to-do list) де доцільно 
відобразити  стратегічні плани та  мету їх досягнення , плани на місяць, плани на 
день з визначенням дедлайнів. 

Останній крок  –  розстановка пріоритетів. Слід вирішити, які з завдань є 
першочерговими, а, які можна делегувати або відкласти.  Американський  
успішний підприємець та мотиваційний спікер  Стівен Річардз Кові  зазначав: «До 
успіху приводить не тяжка праця, а вміння розставляти пріоритети ... для цього 
потрібно мати мету, місію, чітке відчуття орієнтирів»[1]. Інструментами тайм-
менеджменту для приоритизации є: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2017_4_7
http://dx.doi.org/10.15407/scin14.03.015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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 ранжирування рівней важливості справ - метод ABCD.  
Проаналізувавши  плани 
завдань необхідно розставити  пріоритети від А до D.  Не можна приступити до 
виконання завдань рівнем нижче, поки не закриті всі справи з більш високим 
пріоритетом. 

 матриця Ейзенхауера,  метод названий на честь американського 
президента Дуайта  

Ейзенхауера, який ділив свої завдання на 4 категорії: 
1) термінові і важливі - виконувати відразу і самостійно.  Вони мають 

великий вплив на майбутнє, делегувати їх не можна. 
2) важливі, нетермінові справи можна планувати, зважувати, 

розраховувати і займатися важливими справами. 
3) термінові і неважливі завдання забирають багато часу, але не приносять 

користі, їх можна делегувати. 
4) нетермінові і неважливі – їх  викреслюють. 
Таким чином, щоб підвищити ефективність і досягти запланованого 

результату  необхідно: 
 концентртувати увагу на головному; 
 делегувати неважливі, але термінові справи і співпрацювати з 

підлеглими в важливих, але не термінових справах;  
 блокувати подразники (телефон, соціальні мережі, пошту) і 

сконцентруватись  на завданні; 
 відмовитись від  хронофагів «пожирачів часу» і звільнити час для 

важливих задач; 
 не робити кілька справ одночасно, це не робить час ефективним;   
 розраховувати  час для роботи і відпочинку; 
  враховувати свої біоритми; 
 створити комфортне робоче місце; 
 ставити дедлайни. 
Отже, використання різноманітних методик, технологій та інструментів  

тайм-менеджменту  сприяє ефективній організації часу, що, безперечно, приведе 
до успішного функціонування будь якого бізнесу.  

Література:1. Кові С. Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей / С. Р. 
Кові ; пер. з англ. О. Любенко. – 2–ге вид., стер. – Харків : Книжковий Клуб 
“Клуб Сімейного Дозвілля”, 2014. – 384 с. 2. Калініченко Л.Л. Гаврилова А.О 
Особливості впровадження тайм-менеджменту на підприємств// «Young Scientist» 
• № 4.4 (44.4) • April, 2017  С. 60-64І  
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Система управління економічною безпекою підприємств залізничного 

транспорту - це комплекс заходів, спрямованих на нетрадиційне рішення 
поставлених завдань при найбільш ефективному використанні наявного 
потенціалу в умовах ризику і невизначеності на основі критеріїв створювального 
задоволення. Основна мета системи економічної безпеки підприємства полягає в 
прийнятті оптимальних управлінських рішень, що ведуть до процвітання 
підприємства. Для досягнення цієї мети необхідно створити таку систему 
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управління, яка спираючись на інноваційні методики мотивації і активізації 
мислення персоналу, дозволила б підприємству працювати злагоджено і 
продуктивно [1]. Якщо мова йде про довгострокову діяльності, яка є характерною 
для підприємств залізничного транспорту, та полягає в постійній інтеграції 
інноваційних ідей, поновлення та адаптації продукції до умов ринку, необхідно 
використовувати новітні техніки управління. Посилення конкурентної боротьби, 
інноваційні зміни на світовому ринку транспортних послуг змушують змінювати 
характер управлінських взаємодій, а також основних компетенцій співробітників 
залізничних підприємств. Все це вимагає творчого підходу і оновлення всієї 
системи управління, яка на сьогоднішній день є на залізничному транспорті  
досить консервативною. Згідно з проведеними реформами, залізниці повинні 
працювати як єдиний механізм, основна мета якого - задовольнити потреби 
споживача за допомогою постійного вдосконалення професіоналізму всіх 
співробітників і підвищення їх творчої активності. 

Різкі зміни досить складно сприймаються будь-яким підприємством, не 
кажучи вже про таку потужну структуру, як АТ "Укрзалізниця". Таким чином, 
немає сенсу будувати нову модель управління, слід використовувати новітні 
методики і технології, які спонукають працівника до праці [2]. Ми пропонуємо 
використовувати методи активізації мислення в сукупності з методами мотивації, 
заснованими на поведінкових психотипах людини. Це пов'язано в першу чергу з 
тим, що в умовах постійної зміни зовнішнього середовища необхідно 
використовувати нетривіальні методи розвитку потенціалу підприємства. А так як 
персонал є основним джерелом і інструментом реалізації цілей і завдань, що 
стоять перед підприємством, то розвивати в першу чергу необхідно саме його [3]. 

Методи активізації мислення не руйнують сформовану систему 
управління, що дозволяє персоналу легше адаптуватися до змін. Вони спрямовані 
в першу чергу на усунення інерції мислення, що перешкоджає всебічному 
розгляду розв'язуваної задачі. Мета цих методів полягає в тому, щоб зробити 
процес розробки оптимального рішення більш якісним і продуктивним. 

Слід зазначити, що підприємства залізничного транспорту відрізняються 
недосконалістю управлінської політики. Мається на увазі і порушення трудового 
законодавства, не дивлячись на достатню кількість контролюючих органів, 
низький рівень соціальної відповідальності, досить часті випадки тиску з боку 
керівництва, невідповідні умови праці і т. д. [4]. 

Реформа що здійснюється повинна виключити подібні недоліки, однак 
для ефективної роботи цього не достатньо. З огляду на сучасні інноваційні 
технології управління, необхідно, по-можливості, застосовувати їх в роботі на 
залізниці. І, як перший крок, ми пропонуємо в моделі управління підприємствами 
залізничного транспорту використовувати методики активізації творчого 
мислення [5].  

В сьогоднішніх умовах мінливого зовнішнього середовища на основі 
інноваційного розвитку технологічного прогресу, розвиток діяльності залізничної 
галузі вимагає нового бачення управлінської структури. Параметри і критерії її 
функціонування повинні ґрунтуватися на завданнях, що стоять перед залізницею, 
а саме - досягнення конкурентних переваг на основі критеріїв створювального 
задоволення. При побудові такої системи управління, необхідно враховувати, що 
АТ «Укрзалізниця» є потужною, системною, організованою структурою, всі 
елементи якої є взаємопов'язаними і взаємозалежними.  Метою запропонованої 
моделі управління є побудова комплексної системи прийняття максимально 
ефективних управлінських рішень, спрямованих на отримання конкурентних 
переваг в умовах агресивного зовнішнього оточення. Така модель дасть 
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можливість для інноваційної інтелектуалізації управління всіма процесами, що 
відбуваються на підприємствах залізничної галузі України. 

Запропонована модель управління підприємства залізничного транспорту 
на основі методики активізації творчого мислення включає в себе наступні блоки. 
Перший блок-аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.  
Другий блок - Постановка місії і цілей підприємства. Третій блок - визначення 
стратегічних пріоритетів на основі конкурентного становища підприємства на 
ринку транспортних послуг і рівня розвитку його системи економічної безпеки, а 
також поставлених перед підприємством цілей. Четвертий блок тут, виходячи з 
обраних пріоритетів, формується комплекс завдань, що вимагають не стандартних 
рішень . Причому формулюванню завдань повинно відповідати вимогам, 
поставленими методами активізації розумових процесів. П'ятий блок - вибір 
одного співробітника або групи, що відповідають своєю кваліфікацією і 
компетентністю отриманому завдання.  Шостий блок - тут ми вже визначаємо 
метод, за допомогою якого ми зможемо найбільш продуктивно активізувати 
творче мислення співробітників відповідно до поставлених завдань і тимчасовим і 
матеріальним критеріям. Мета даного блоку - отримати максимальний ефект при 
мінімальних витратах. 

Застосування запропонованої моделі управління підприємством не тільки 
може істотно скоротити як тимчасові, так і матеріальні витрати підприємства, не 
тільки генерувати нетрадиційне рішення, але і максимально повно розкрити 
інтелектуальний потенціал його співробітників. 

Література: 1.Дикань В.Л., Воловельська І.В., Маковоз О. В. Економічна 
безпека підприємства: навч. посіб ник. Х .: УкрДАЗТ, 2011. 243 с. 2. Управління 
бізнесом: підручник / Дикань В.Л., Панченко С.В., Воловельська І.В. та ін.  Х .: 
УкрДАЗТ, 2017. -315 с. 3. Каличева Н. Є. Зленко О. В. Вплив управління 
персоналом на стратегічний розвиток залізничного транспорту в сучасних умовах. 
Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 75-82. 4. Дикань 
В.Л., Воловельская І.В. Концептуальні підходи до забезпечення економічної 
безпеки підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №64. 
С.1-18. 5. Koestler A .: The Act of creation. London: Hutchinson, 1964. 751 р. 
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ІСГС НААН 

 

Більшу половину XX століття у середовищі багатьох представників 
світового економічного мейнстріму домінували ідеї можливості підтримання 
довготривалого економічного зростання, засновані на припущенні про 
безмежність технологічного розвитку. Як відомо, згідно неокласичної теорії 
економічного розвитку, ринкове ціноутворення дозволяє уникнути істотної зміни 
людської поведінки без суттєвої шкоди для навколишнього середовища. При 
цьому актуальна проблема обмеженості ресурсів, згідно з цим підходом, 
вирішується на основі використанням нових джерел сировини, а підвищення цін 
сприяє ресурсозбереження і стимулює появу нових технологій. Таким чином, для 
підтримання економічного росту необхідні ресурси, а забруднення 
навколишнього середовища в розумінні представників неокласичного напрямку є 
тією ціною, на яку йде людство заради задоволення потреб суспільства 
споживання. Незважаючи на той факт, що проблеми навколишнього середовища 
тривалий час ігнорувалися без будь-яких компромісів та заперечень задля 
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економічного зростання, багатства і зайнятості, все ж вважається, що в міру 
загострення екологічних проблем вони будуть вирішені за допомогою науково-
технічного прогресу та впровадження інновацій. 

Вирішити вищеозначені протиріччя була покликана концепція сталого 
розвитку. Її поява в значній мірі випереджала час. 

Концепція сталого розвитку інтерпретується по-різному в наукових 
джерелах, але за своєю суттю це підхід до економічного зростання, підвищення 
якості життя, процесу гармонізації продуктивних сил, раціональному 
використанні ресурсів, збалансованості сфер суспільного розвитку, забезпечення 
задоволення необхідних потреб усіх членів суспільства за умов збереження і 
поетапного відновлення природного середовища. Вважається, що теорія сталого 
розвитку виникла у відповідь на глобальні виклики, що постали в результаті 
погіршення довкілля, збільшення соціальної та економічної диференціації країн, 
зростання бідності населення і ряду інших причин [1]. 

Основна дилема сталого розвитку економічних систем полягає в наявності 
фундаментальних протиріч між економічним  розвитком, соціальною 
відповідальністю та збереженням довкілля. Її суть в тому, що будь-яке економічне 
зростання завдає шкоди навколишньому середовища та має суто дуалістичну 
природу соціальної ефективності. Водночас, екологізація гіпотетично може 
призвести до зниження економічного зростання та соціальної нестабільності. В 
цьому полягає основна дилема сталого розвитку: зупинитися не можна, далі так 
розвиватися теж неможливо. 

Потреби людства у теперішніх умовах значно перевищують можливості їх 
забезпечення природними ресурсами. Наприкінці ХХ століття економічне 
зростання досягалося внаслідок застосування ресурсовитратних та енергоємних 
технологій виробництва, що заподіяло погіршення стану навколишнього 
середовища. Подальший економічний розвиток вимагає кардинальних змін 
дійсної економічної системи, переходу до нової моделі господарювання та 
реалізація базових принципів сталого розвитку [2]. 

З огляду на існуючу дилему – екологія або прогрес необхідно вести пошук 
такої моделі економічного розвитку, яка буде здатна підтримувати баланс між 
ними. Основне завдання – забезпечити в процесі економічного розвитку 
оптимальний баланс між неминучим впливом на природу та природоохоронними, 
а також компенсаторними заходами для його мінімізації з метою досягнення 
поставлених ООН Цілей сталого розвитку  до 2030 року. 

Основними передумовами соціально-економічних трансформацій у ХХІ ст. 
є такі: обумовлена тривалим економічним зростанням та державним втручанням у 
дію ринкового механізму зміна соціальної структури населення, формування 
середнього класу; зміна балансу між заощадженням і споживанням на користь 
останнього, формування і стимульоване інформаційними маніпуляціями 
промислових гігантів поширення ідеології надмірного споживання; поширення 
контрактної форми зайнятості й домінування роботодавців над найманою 
робочою силою в інституційних рамках, обмежених вимогами профспілок; 
зростання масштабів господарювання, що, вимагаючи залучення недоступного 
для окремого економічного суб’єкта обсягу ресурсів, сприяло становленню 
монополії фінансових посередників, їх домінуванню в системі вертикальних 
конкурентних відносин над іншими учасниками фінансових ринків – інвесторами, 
з одного боку, й позичальниками чи споживачами інвестиційного ресурсу, з 
іншого [3].  

Як вважає О. Г. Гончаренко, сьогодні Україна стоїть перед дилемою 
«розвивайся і модернізуйся, або помирай», що у стратегічному плані безпеки 
фактично зводиться до проблеми прискореного розвитку і суспільної модернізації 
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[4]. Інноваційність є визначальною характеристикою сучасних науково-технічних, 
виробничих, соціально-економічних та усіх суспільних процесів. Від оволодіння 
інноваційними механізмами розвитку залежить доля України: чи рухатиметься 
вона в напрямі входження до числа розвинених країн, чи залишиться стагнуючою 
країною на узбіччі науково-технічного і соціального прогресу [5, с. 5]. 

Перехід до сталого розвитку передбачає побудову нових відносин, при 
яких діяльність і задоволення потреб сучасного суспільства не завдаватиме шкоди 
для наступних поколінь, а знаходитиме баланс між ними. Саме ця ідея була 
покладена у 1987 р в основу доповіді комісії ООН по навколишньому середовищу 
і розвитку «Наше спільне майбутнє», де вперше прозвучала назва концепції 
сталого розвитку. 

Принципи сталого розвитку передбачають абсолютно нове розуміння 
науково-технічного прогресу та пошук інноваційної моделі формування 
економічних систем. По-суті, необхідно прийняти принципово нову парадигму 
розвитку, яка дозволить вирішити головне протиріччя сучасності – поєднати 
екологічні вимоги з підвищенням якості життя для значної частини людства. 
Адже, ще півстоліття тому глобальна екологічна проблема актуалізувала дилему: 
або технічний прогрес, або зупинка і деградація цивілізації. 

Література: 1. Коваленко Ю. О. Підходи щодо оцінки сталого розвитку 
регіонів на основі соціоеколого-економічних показників. Менеджер. 2020. 3(88). 
С. 45─55. 2. Боровик Ю. Т., Єлагін Ю. В., Полякова О. М. «Зелена економіка»: 
сутність, принципи, перспективи для України. Вісник економіки транспорту і 
промисловості. 2020. № 69. С. 75─83. 3. Герасименко А. Нова нормальність 
економіки ХХІ ст. Вісник КНТЕУ. 2020. №3. С. 5─26. DOI: 
http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(131)01. 4. Гончаренко О. Г. Загрози 
економічній безпеці України та їх вияв у національній економіці. Науковий вісник 
Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2020. № 1 (4). С. 
39─59. DOI 10.32755/sjeducation.2020.01.039. 5. Інноваційна Україна 2020: 
національна доповідь.; за заг. ред. В. М. Гейця та ін. Київ: НАН України, 2015. 
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На сьогоднішній день ключовим для України завданням в аспекті її сталого 

соціально-економічного розвитку є забезпечення ефективного функціонування 
сектору залізничних перевезень, що сприятиме задоволенню потреб населення та 
бізнесу в транспортних послуг. Вирішення такого завдання потребує реалізації 
реформаційних змін у галузі, спрямованих на оптимізацію та розвиток діяльності 
АТ «Укрзалізниця» з метою збереження його ринкової позиції і подальшого 
нарощення конкурентного потенціалу. Однак, незважаючи на важливість 
реалізації таких ініціатив на сьогодні компанією не приділяється належна увага 
вирішенню проблеми адаптації залізничного транспорту до динамічних умов 
середовища функціонування і забезпечення на цій основі його сталого розвитку. 

Наразі домінування загрозливої тенденції пандемії поряд з поглибленням 
усталених проблем функціонування вітчизняних промислових підприємств 
зумовило критичне зниження їх ділової активності і, як результат, призвело до 
скорочення обсягів вантажних перевезень залізничним транспортом: за 2020 р. 
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залізничним транспортом перевезено 305,5 млн т вантажів, що складає 97,6 % 
порівняно з 2019 р. За січень-лютий 2021 р. залізничним транспортом перевезено 
43,8 млн т вантажів, що на 7,4 % менше порівняно з аналогічним показником 
2020 р. Скорочення вантажопотоку зафіксовано за такими видами вантажів як 
зернові (перевезено на 35,4 % менше порівняно з січнем-лютим 2020 р.), цемент 
(на 26,8 %), чорні метали (на 5,6 %), залізна та марганцева руди (на 4,7 %), 
будівельні матеріали (на 3,6 %), нафта та нафтопродукти (на 2,1 %), інші вантажі 
(на 8,1 %). Зростання обсягів перевезень зафіксовано лише в розрізі таких видів 
вантажів як брухт чорних металів (темп приросту 33,6 %), хімічні і мінеральні 
добрива (17,2 %), кокс та кам’яне вугілля (4,1 та 3,3 % відповідно). Щодо обсягу 
пасажирських перевезень залізничним транспортом слід вказати на скорочення 
пасажиропотоку вдвічі за січень-лютий 2021 р. з 22,0 до 11,2 млн осіб [1]. 

Скорочення вантажо- і пасажиропотоків знайшло відображення в динаміці 
фінансових результатів діяльності АТ «Укрзалізниця». Так, дохід від вантажних 
перевезень за 2020 р. склав 65,0 млрд грн, що на 10,3 % менше порівняно зі 
значенням показника у 2019 р., дохід від пасажирських перевезень скоротився на 
58,3 % з 9,9 до 4,1 млрд грн. Загалом дохід компанії у 2020 р. досягнув рівня 
75,3 млрд грн, що на 16,7 % нижче ніж у 2019 р. Щодо кінцевого фінансового 
результату, то компанія у 2020 р. зазнала збитку в розмірі 12,4 млрд грн. У свою 
чергу, 2021 р. планується завершити з прибутком у розмірі 3,5 млрд грн [2]. 

Значним фінансовим навантаженням для компанії, що суттєво скорочує її 
ресурс, є щорічна сплата земельного податку та акцизу на дизельне пальне і 
виконання компанією соціально значущих пасажирських перевезень, здійснення 
яких наразі не піддається належній компенсації державними та місцевими 
органами влади. Так, АТ «Укрзалізниця» на сьогодні є одним із найбільших 
платників податків у країні. За підсумками 2019 р. компанія сплатила загалом 
понад 21,8 млрд грн податків та зборів до державного та місцевих бюджетів. За 
2020 р. загальну суму податкових платежів компанії оцінюють у 25,1 млрд грн, у 
т.ч. понад 8,5 млрд грн податків та зборів сплачено до місцевих бюджетів, із яких 
3,7 млрд грн – земельний податок [3]. При цьому рівень компенсації місцевими 
органами влади витрат компанії на здійснення пільгових перевезень у 2020 р. 
склав лише 28 %. Слід зазначити, що у випадку звільнення АТ «Укрзалізниця» від 
сплати земельного податку дані кошти можна було спрямувати на оновлення 
інфраструктури і рухомого складу залізничного транспорту, які наразі вкрай 
потребують капітального ремонту та реконструкції. 

Оскільки складний фінансовий стан АТ «Укрзалізниця» у значній мірі 
скорочує його інвестиційні можливості. Протягом останніх років виконання 
інвестиційних планів не перевищувало 70 %, у середньому досягавши лише рівня 
50 – 60 %. Як результат стан залізничного транспорту на сьогодні залишається 
вкрай складним і внаслідок невиконання необхідних обсягів оновлення основних 
фондів з кожним роком лише погіршується. Про це свідчить зростання обсягів 
технічно непридатної інфраструктури, збільшення парку зношених вагонів, 
погіршення виробничо-технічної бази і, як результат, якості обслуговування 
споживачів послуг залізничного транспорту. У свою чергу, вплив зовнішніх 
загроз, зокрема пандемії коронакризи і загальної економічної нестабільності в 
країні, лише ускладнює становище залізничної компанії і вказує на термінову 
потребу реалізації якісних реформ на залізничному транспорті. 

Вивчення світового досвіду розвитку залізничних компаній свідчить, що 
забезпечення сталого зростання залізничного транспорту потребує застосування 
дієвого інструментарію його адаптації до динамічних умов середовища. Зокрема в 
процесі розвитку вітчизняній залізничній компанії слід враховувати такі сучасні 
тренди як цифровізація, колаборація, кастомізація та аутсорсинг. Необхідно 
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забезпечити реалізацію організаційних трансформацій (гнучка організаційна 
структура, диверсифікація та оптимізація портфелю бізнес-активів, інструменти 
аgile-management і help-management, персональні карти кар’єрного зростання, 
гнучка кадрова політика, креативні офісні простори, цифровізація процесів 
рекрутингу) і розширення меж співпраці залізничної компанії з іншими 
суб’єктами ринку транспортних послуг на основі застосування принципів 
локальної колаборативності (спільні програми навчання та підвищення 
кваліфікації персоналу, тренерські програми, двосторонні консультації, спільні 
програми впровадження інноваційних технічних рішень, спільні проєктні групи, 
колаборативні стратегії розвитку залізничного транспорту). Також, слід звернути 
увагу і на важливість впровадження на залізничному транспорті сучасних 
інноваційних рішень та сервісів (інноваційного рухомого складу, цифрової 
інфраструктури, цифрових систем сигналізації і зв’язку, інноваційних рішень 
діагностики та моніторингу, цифрових платформ співпраці, мультимодальних 
сервісів, роботизованих комплексів) і кастомізованих під запити споживачів 
продуктових пропозицій (індивідуальних послуг та сервісів для клієнтів, нової 
тарифної політики і тарифних новацій, сервісів створення кастомізованих послуг). 

Таким чином, подолання назрілих проблем функціонування залізничного 
транспорту і нівелювання зовнішніх загроз можливе на основі застосування 
інструментарію його адаптації до таких змін, що ґрунтується на сучасних трендах 
сталого зростання провідних залізничних компаній. 

Література: 1 Статистична інформація. Державна служба статистики 
України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 09.04.2021). 2 
Консолідована фінансова звітність Акціонерного товариства «Українська 
залізниця». АТ «Укрзалізниця»: веб-сайт. URL: 
https://www.uz.gov.ua/files/file/about/investors/2020%20UZ%20Consolidated%20FS%20
UKR%20with%20auditors%20report.pdf (дата звернення: 10.04.2021). 3 Укрзалізниця 
у 2020 році сплатила до місцевих бюджетів понад 3,7 млрд грн земельного 
податку, а за останні два роки – 7,5 млрд грн. АТ «Укрзалізниця»: веб-сайт. URL: 
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Пандемія COVID-19 суттєво змінила уявлення людства про сталий 
розвиток економічних систем. Зокрема, в умовах високої захворюваності 
населення загострилися питання сталого функціонування національних мереж 
закладів охорони здоров’я. Сьогодні діяльність суб’єктів господарювання галузі 
має високу соціальну значущість, що обумовлює необхідність підтримки розвитку 
системи охорони здоров’я з боку держави та суспільства в цілому.  

До теперішнього часу більшість запропонованих урядом України проєктів 
експерименту з перебудови економіки охорони здоров’я, створення системи 
обов’язкового державного соціального медичного страхування мали 
спрямованість лише на отримання ефекту шляхом перерозподілу та використання 
ресурсів, що вже наявні в галузі і яких хронічно не вистачає для надання якісних 
медичних послуг. При цьому завдання залучення додаткових фінансових 
позабюджетних коштів на охорону здоров’я в цих проєктах не вирішувалося [1]. 
В умовах значного поширення захворюваності на COVID-19 абсолютно всі 
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області України потребують великих обсягів ресурсів, які відсутні у держави, для 
надання медичних послуг. Саме тому на допомогу приходять волонтери, 
підприємці, які утворюють асоціації для ефективної співпраці.  

Перебудова економіки охорони здоров’я в країні повинна починатися перш 
за все з укріплення фінансової основи галузі, із зміни загальної схеми 
фінансування. Така трансформація передбачає обов’язковий перехід від 
бюджетної системи фінансування до змішаної бюджетно-страхової системи, що 
фінансується за активної участі підприємств, установ, організацій різних форм 
власності з елементами добровільного медичного страхування населення [1]. 

Світовий досвід у галузі медичного страхування свідчить про високу 
ефективність різних моделей медичного страхування та страхування здоров’я, 
серед яких виокремлюють державне, через обов’язкове та добровільне медичне 
страхування та змішану форму [2]. У чистому вигляді ці види страхування 
практично не використовуються, але в деяких державах вони займають 
домінуюче положення. Так, наприклад, в Англії, Ірландії, Шотландії, Італії та 
Данії превалює державна система фінансування. У Німеччині, Франції, Австрії, 
Бельгії, Нідерландах, Швеції та Японії переважає обов’язкове медичне 
страхування. У США домінує змішана форма фінансування медичної допомоги, 
де біля 90% американців користуються послугами приватних страхових компаній 
[1-2]. Аналіз різних програм і систем медичного страхування в країнах світу 
дозволяє констатувати, що в усіх державах використовуються ті чи інші форми й 
види медичного страхування як добровільного, так і обов’язкового. Проте лише 
економічно розвинуті країни, наприклад, Великобританія, Швеція, Канада, 
Австралія, можуть дозволити собі мати державну систему фінансування охорони 
здоров’я, але навіть в цих країнах присутні системи медичного страхування [1]. 

За умови хронічного дефіциту державного бюджету України та популярної 
політики «латання фінансових дірок», очікувати зростання якості медичних 
послуг для населення країни за рахунок державного фінансування недоцільно. 
Саме через це, на нашу думку, на сучасному етапі розвитку альтернативи 
медичному страхуванню не існує. Вкрай важливо, щоб держава при 
запровадженні страхової медицини, нової системи надання медичної допомоги, 
введення платних медичних послуг та системи оплати за ці послуги перейняла 
позитивний світовий досвід та врахувала ті помилки, яких припустися інші 
країни. 

Медичне страхування, якщо воно провадиться в обов'язковій формі, 
набуває рис соціального страхування, оскільки порядок його проведення 
визначається національним законодавством. Такий вид страхування 
координується державними структурами, а страхові платежі, сплачувані 
громадянами та юридичними особами, мають форму податку. Обов'язкове 
медичне страхування перебуває під жорстким контролем держави і 
характеризується безприбутковістю. Ця форма організації страхового фонду дає 
змогу планувати медичну допомогу завдяки тому, що надходження коштів до 
страхового фонду характеризується стабільністю [3]. Враховуючи ці позитивні 
риси, вважаємо, що даний механізм медичного страхування якнайкраще 
підходить для впровадження в Україні. 

Державна політика розвитку медичного страхування як частина загальної 
соціальної та економічної політики країни повинна визначати основні принципи, 
напрями і форми економічного впливу у сфері соціального захисту населення. 
Медичне страхування має бути підтримано нормативно-правовою базою, 
удосконаленням податкової політики та державного нагляду, підвищенням 
фінансової надійності страховиків і страхової культури населення, підготовкою та 
перепідготовкою медичних і адміністративних кадрів. 
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Сьогодні українців, які не мають медичної страховки, більше 95% [4]. 
Отже, перспективи розвитку системи медичного страхування в Україні великі, 
оскільки потенційних споживачів страхових послуг багато. Проте всі намагання 
будуть марними без належної підтримки і роз’яснення з боку держави. 
Нормативно-законодавчі документи в галузі медичного страхування мають бути 
ретельно перевірені вітчизняними та зарубіжними спеціалістами, які мають досвід 
в практичному медичному страхуванні. На наше переконання, медичне 
страхування повинно стати обов'язковим і доповнюватися добровільним. Лише 
тоді воно призведе до формування сильної та здорової нації, а як наслідок – 
сильної та ефективної економіки. 

Опитування свідчать, що багато українців у сучасних умовах прихильно 
ставляться до ідеї особистого медичного страхування. Краще сплатити невеликий 
страховий внесок та бути спокійним, що маєш гарантії отримання якісної 
медичної допомоги, ніж за «безоплатної» медицини кожного разу витрачати 
великі кошти на лікування та медичні обстеження. Якщо б українці мали доступні 
за ціною страхові поліси,  вони б частіше зверталися до лікарів, а отже було б 
менше випадків занедбаних хвороб та смертей відповідно. Медичне страхування – 
це  крок до покращення якості життя, тому що воно сприяє розвитку і 
популяризації профілактичної медицини.  

Цікавим та цінним досвідом в умовах поширення пандемії COVID-19 стало 
створення вітчизняними підприємцями асоціацій з підтримки лікарень та закладів 
медичної допомоги, а також збори коштів на необхідні речі для них. Для 
українських медичних закладів це суттєвий спосіб підтримки. Крім того, 
популярним є утворення на великих підприємствах фондів медичної підтримки 
працівників та їхніх родин, що є дуже доречним за високих цін на лікування. Така 
волонтерська та соціально відповідальна діяльність, підкріплена запровадженням 
доступного обов’язкового державного та добровільного медичного страхування з 
широким спектром медичних послуг для різних категорій населення і працюючих 
допоможе Україні подолати поточну економічну кризу в галузі та побудувати 
нарешті ефективну національну систему охорони здоров’я. 

Література: 1. Нонко В. Іноземний досвід медичного страхування. URL: 
https://forinsurer.com/public/02/12/12/155 (дата звернення 30.03.2021). 2. 
Бойко О. О. Апробація зарубіжного досвіду активізації медичного страхування в 
Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 27. С. 93-97. 3. Медичне 
страхування. Библиотека Воеводина.  URL: 
http://enbv.narod.ru/text/Econom/strah/str/10.html (дата звернення 30.03.2021). 4. 
Білойван О. А. Адаптація міжнародного досвіду медичного страхування до 
вітчизняних реалій. URL: http://pck.kneu.edu.ua/?p=596 (дата звернення 
30.03.2021). 
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розвиток підприємств автотранспортного комплексу зумовлений не тільки 
необхідністю перевезення вантажів і пасажирів, а й бурхливими процесами 
урбанізації у світі, бажанням перенести виробництво з так званих "спальних" 
(селітебних, сельбищних) районів у передмістя, переїздом частки населення з 
центральних районів міста ближче до природи тощо.  

Таке активне використання автотранспортних засобів (АТЗ) потребує 
побудови розвинутої вулично-дорожньої мережі, вдосконаленої логістики й 
менеджменту дорожніх перевезень, розвинутої інфраструктури, забезпечення 
засобів і методів контролю за забрудненнями, спричиненими роботою АТЗ. І 
всім зрозуміло, що одночасно й успішно розв’язати ті екологічні проблеми, які 
при цьому виникають, апріорі неможливо.  

Пересувні джерела (АТЗ), а також автомийки, автостоянки, паркінги й 
парковки, автозаправні станції та інші підприємства роблять значний внесок у 
забруднення всіх компонентів довкілля шкідливими речовинами (ШР), у тому 
числі й парниковими газами (ПГ). Серед токсикантів найбільший вплив мають 
оксиди Карбону (CO, CO2) і Нітрогену (N2O, NO, NO2, N2O4 тощо), сполуки 
Сульфуру (SO2, SF6 та ін.), вуглеводні CxHy, у тому числі канцерогенні й 
мутагенні поліциклічні ароматичні, альдегіди RCHO, бенз(а)пірен С20Н12 і 
дрібнодисперсні частинки сажі С і пилу.  

З точки зору відчутного впливу на зміни клімату на планеті 
найнебезпечнішими є ПГ "довготривалої дії": CO2 – карбон(IV) оксид, CH4 – 
метан, N2O – нітроген(І) оксид. Їх тривалий вплив обумовлений певною 
хімічною і термодинамічною стабільністю. Вони можуть перебувати в атмосфері 
від десятків років до декількох століть.  

До ПГ "короткотривалої дії" належать SO2 – сульфур(ІV) оксид і CO –
карбону(ІІ) оксид, які здатні досить швидко видалятися з атмосфери внаслідок 
процесів окиснення та фізико-хімічних перетворень [1].  

Екологічні проблеми, спричинені використанням нафтових моторних 
палив (МП) у двигунах АТЗ, є актуальними не тільки для України, але для всіх 
країн світу. Однак саме в нашій державі, на думку експертів, екологічні проблеми 
поглиблюються через застарілість автопарку, використання вживаних АТЗ, 
неякісного МП тощо. Проблеми ускладнюються ще й відсутністю в Україні 
ефективної системи управління охороною навколишнього середовища, особливо в 
автотранспортній галузі [2]. 

Біопаливо, хоча й не є абсолютно безпечним в екологічному сенсі паливом, 
але вважається набагато чистішим і менш карбоновмісним порівняно з нафтовими 
видами палива. Ці види палива також містять менші кількості сполук Сульфуру і 
поліциклічних ароматичних вуглеводнів, а, отже, в меншій степені забруднюють 
атмосферне повітря [3]. У свою чергу, просування України до спільного 
європейського науково-економічного співтовариства зумовлює нагальну потребу 
у гармонізації взаємовідносин і адаптації чинного законодавства України до норм 
і стандартів Європейського Союзу, в тому числі й в сфері екології 
автотранспорту, інвентаризації викидів ПГ тощо.  

Зниження викидів і токсичності відпрацьованих газів АТЗ досягається 
низкою технічних рішень, серед яких, наприклад, варто назвати встановлення на 
автомобілі спеціальних каталізаторів – нейтралізаторів відпрацьованих газів, 
фільтрів, а також покращення конструкції двигунів і самих АТЗ, покращення 
умов спалювання палива шляхом модифікації властивостей МП, наприклад, 
введенням комплексу (пакетів) присадок і спеціальних добавок.  

Зупинимося на методі модифікації властивостей МП задля скорочення 
обсягів викидів ШР з відпрацьованими газами АТЗ, а також для зниження їх 
токсичної дії як на здоров’я людей, так і на зміни клімату на планеті. 
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На сьогодні присадки і спеціальні добавки до МП застосовують як для 
забезпечення відповідності товарних палив чинним стандартам (додаються, 
наприклад, при виробництві МП на нафтопереробному заводі), так і для 
поліпшення експлуатаційних, економічних та екологічних характеристик палива 
при його споживанні (можуть додаватися на автозаправних станціях або самими 
власниками АТЗ при його експлуатації).  

Важливого значення у сучасному світі набуло використання змішаних 
палив, особливо з добавками біопалив – наприклад, біоетанолу, біометанолу, 
біодизелю тощо. Це надає можливість суттєво скоротити витрати нафтового 
вуглеводневого пального, зменшити обсяги викидів ШР у атмосферне повітря, а 
також знизити шкідливий вплив нафтопродуктів на компоненти довкілля при їх 
витоку у середовище. 

У країнах Євросоюзу розроблена спеціальна концепція розвитку 
виробництва біопалив, яка передбачає не тільки часткову заміну нафтового 
палива на альтернативні види, зокрема біологічного походження, а й виділення 
спеціальних земель для вирощування технічних енергетичних культур, причому, 
таким чином, щоб не зашкодити природі й не створити проблем із забезпеченням 
населення продовольством [3]. В Україні моторне біопаливо також розглядається 
як дієва альтернатива вуглеводневому, але впровадження цих прогресивних 
технологій, на жаль, відбувається досить повільно. Це тим більш прикро, 
вважаючи на те, що наша країна дуже сильно залежить від імпортних 
енергоносіїв, хоча й має потужний потенціал для вирощування й виробництва 
біопалив.  

У той же час проблеми просування біоенергетики в економіку України є 
складною і комплексною, оскільки, наприклад, просте збільшення посівних площ 
технічних культур призведе до виснаження земель, створить продуктову кризу і 
спричинить занепад багатьох галузей сільського господарства. Отже, необхідно 
йти шляхом підвищення врожайності олійних культур, впроваджувати 
перспективні технології переробки відходів виробництва й споживання. І у 
такому разі антропогенний тиск на довкілля й зміни клімату можна буде 
сповільнити, а значить, забезпечити країні сталий і збалансований розвиток. 

Література: 1. IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007. 
URL: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/ wg1/ru/tssts-2-1.html (дата 
звернення 5.04.21 р.). 2. Лямцев О. В. Організаційно-економічний інструментарій 
управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу: 
дис. … канд. екон. наук: 08.00.06 / О. В. Лямцев. −Суми, 2012. − 204 с. 
3. Чупайленко О. А. Розвиток використання біопалива для автотранспорту в Україні / 
О. А. Чупайленко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна 
серія. − 2014. − Вип. 13(2). − С. 133−143. − URL:  http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/Upsal_2014_13(2)__16.pdf (дата звернення 5.04.21 р.). 
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Під ключовим показником діяльності медичної організації нами 
розуміється фінансовий або нефінансовий показник, що характеризує 
управлінські процеси, відповідає вимогам, які пред'являються до медичних 
організацій і дозволяє в залежності від прийнятого їм значення планувати 
обґрунтовані управлінські рішення. Ключові показники результативності 
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покликані оцінювати ступінь досягнення поставлених перед медичним закладом 
цілей і задач, у той час як ключові показники ефективності дозволяють 
співвідносити отримані результати і використані для цього фінансові кошти. 

Для оцінки ефективності діяльності медичної організації ключові 
показники нами класифіковані на показники соціальної та економічної 
ефективності, а для оцінки результативності – показники соціальної і медичної 
результативності. Соціальна ефективність характеризує рівень соціальної 
відповідальності виконавця медичних послуг перед пацієнтами (доступність 
медичної допомоги в конкретній медичній організації, в тому числі тій, що 
надається на платній основі та ін.).  

Економічна ефективність діяльності медичного закладу тісно пов'язана з 
фінансовим забезпеченням (у вигляді субсидій на виконання державного 
завдання, цільових субсидій, за рахунок коштів обов’язкового медичного 
страхування, бюджетних інвестицій тощо) на реалізацію програм державних 
гарантій надання громадянам України безоплатної медичної допомоги. [1] 

Соціальна результативність відображає рівень досягнення результатів, які є 
соціально значущими як для медичної організації, так і для всього суспільства в 
цілому (наприклад, задоволеність споживача якістю медичних послуг, 
кваліфікація персоналу медичної організації, в тому числі частка медичних 
працівників, які мають вчений ступінь, кількість скарг пацієнтів на медичне 
обслуговування та ін.). Медична результативність характеризує ступінь 
досягнення результатів конкретною організацією і може вимірюватися такими 
показниками, як рівень госпіталізації, середня тривалість перебування хворого на 
ліжку, операційна активність, наявність або відсутність післяопераційних 
ускладнень, післяопераційна летальність та ін. 

Існуючі методичні підходи до оцінки ефективності та результативності 
діяльності медичних організацій, що пропоновані в рамках нормативно-правового 
регулювання суб'єктів системи охорони здоров'я та дозволяють визначити рівень 
їх соціальної відповідальності перед суспільством, по-перше, не відповідають 
повною мірою потребам основних груп стейкхолдерів в інформації, що 
розкривається, по-друге, не передбачають розрахунок інтегрального показника, 
узагальнюючого різнопланові кінцеві результати, по-третє, не дозволяють 
проводити зіставлення витрачених ресурсів і отриманих результатів. Нами 
пропонується інтегрований підхід до оцінки ефективності та результативності 
діяльності медичного закладу, заснований на системі ключових показників. 

Використання різнопланових показників ефективності та результативності 
діяльності профільних відділень медичної організації для розрахунку 
інтегрального показника, узагальнюючого представлені значення, передбачає їх 
порівнянність. Порівнянність забезпечується за рахунок класифікації на 
показники, що вимагають максимізації (робота ліжка, хірургічна активність) і 
показники, що вимагають мінімізації (загальна летальність, післяопераційні 
ускладнення) та порівняння з максимальним (мінімальним) значенням в розрізі 
профільних відділень. 

Інтегральний показник ефективності та результативності діяльності 
профільного відділення медичної організації розраховується шляхом 
підсумовування значень за окремими групами ключових показників. Отримані 
інтегральні оцінки, узагальнюючи значення різнопланових ключових показників 
ефективності та результативності діяльності профільних відділень, дозволять 
керівництву медичної організації за допомогою проведення регулярного 
моніторингу виявляти структурні одиниці, результати роботи яких не 
відповідають цільовим параметрам, і своєчасно виправляти ситуацію. 

Пропонований методичний підхід до оцінки ефективності і 
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результативності діяльності медичної організації дозволить підвищити якість 
управління та сприятиме досягненню її цільових параметрів. Апробація даного 
методичного підходу підтвердила його релевантність і спроможність. 

Література: 1. Євсєєва О. О. Стратегічні напрями соціального розвитку, 
шляхи державного регулювання: монографія / О.О. Євсєєва. – К.: СПД-ФО 
Коваленко В. Ф., 2011. – 524 с. 

 
АНТИКОРОЗІЙНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ СПОРУД 

 
Канд. техн. наук, доц. Латорець К.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Величезна кількість будівельних споруд і конструкцій, які експлуатуються 

як в Україні, так і за кордоном піддаються впливу корозії. Більше за інших цим 
впливам і передчасного руйнування схильні підвальні приміщення, каналізаційні 
комунікації, споруди біологічної очистки промислових стоків, градирні, тунелі 
метрополітену. 

В даний час спектр захисних покриттів, що пропонуються різними 
фірмами і розробниками для захисту бетону, дуже широкий. В основному це 
гідроізоляційні покриття вітчизняного і зарубіжного виробництва, які показали 
високий позитивний ефект на різних технічних об'єктах. 

Інтенсивність і спрямованість корозійних процесів в бетонних спорудах 
обумовлена дією великої кількості різноманітних фізичних і хімічних чинників. 
Повний облік їх, особливо в натурних умовах, досить проблематичний або 
практично неможливий. Дослідженнями мікробіологів життєдіяльність 
мікроорганізмів на поверхні конструкцій визнана в даний час в якості одного з 
вирішальних умов виникнення корозійних руйнувань бетонних споруд різного 
призначення. 

Тому, при розробці цільових матеріалів для захисту бетонних споруд від 
корозії, слід враховувати їх стійкість до біологічно агресивних середовищ, 
обумовленим життєдіяльністю мікроорганізмів. 

C перебігом часу відбувається руйнування матеріалів, які захищають від 
агресивних середовищ підвальні приміщення. В результаті чого починають 
руйнуватися стіни підвального приміщення, а всередині приміщення 
утворюються цвіль, грибок і конденсат. У більшості випадків це відбувається 
після їх підтоплення ґрунтовими або осадовими водами. Основними причинами, 
які призвели до руйнування гідроізоляційного шару в підвалі, можуть бути: 

 неякісний гідроізоляційний захист фундаменту, що виступає в 
якості стін приміщення; 

 наявність наскрізних отворів в стіні приміщення (зазвичай це 
відбувається в процесі усадки фундаменту); 

 недостатня герметичність швів будівельного матеріалу; 
 неякісний монтаж дренажної системи та водостоку. 
Для усунення перерахованих вище наслідків, необхідно створити 

високоефективну гідроізоляцію як зовні підвалу, так і всередині. Комбінований 
варіант гідроізоляції є найбільш надійним і ефективним. 

В даний час використовується величезний спектр різних матеріалів для 
створення гідроізоляції. 

Мастики, які були зроблені на основі матеріалів з вмістом цементу. 
Популярність отримали розчини, які розширюються при твердінні. Подібні 
розчини наносяться за допомогою кисті. 
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Фарбувальна гідроізоляція, яка буде проникати всередину будівельного 
матеріалу, заповнюючи все капіляри і тріщини. За рахунок цього волога не зможе 
пробратися всередину приміщення. 

Ін'єкційна гідроізоляція, створювана за допомогою спеціальних складів. 
Вона допомагає надійно герметизувати шви, а також заповнювати видимі тріщини 
і пошкодження поверхні. 

Для влаштування гідроізоляції застосовуються різні бітумні розчини і 
полімери. Це, напевно, найпоширеніший в будівництві матеріал для ізоляції 
зовнішніх, а іноді і внутрішніх поверхонь від вологи, через свої універсальні 
властивості. 

Останнім часом застосовують в основному бітумно-полімерні мастики. Це 
суміші на основі бітуму та латексу, бітуму та поліуретану, акрилу й інших 
речовин і з'єднань. Щоб мастики, вироблені на основі бітумів, могли захищати 
поверхні від впливу вологи, в бітумну суміш додають полімерні компоненти, що 
надають мастиці гідроізоляційні характеристики. Ще одним обов'язковим 
структурним компонентом описуваного матеріалу вважаються функціональні 
загусники. 

Дедалі більше застосування епоксидних матеріалів для захисту бетону від 
корозії обумовлено структурними особливостями епоксидних олігомерів: 
відсутністю летючих речовин при затвердінні, здатністю тверднути в широкому 
температурному інтервалі в шарах будь-якої товщини, незначною, в порівнянні з 
іншими термореактивними полімерами, усадкою, високими значеннями 
адгезійної і когезійної міцності, хімічну стійкість до дії агресивних рідин, 
атмосферостійкістю, доброю сумісністю з іншими полімерами, низьким 
водопоглиненням, довговічністю і технологічністю. 

Полімерні добавки в бітуми значно покращують фізико-механічні 
властивості гідроізоляційних мастик, однак такі композиції мають невисоку 
адгезію до бетону, яка швидко зменшується при постійному впливі води. 

Бактерицидні епоксидні композиції для захисту від біохімічної корозії 
відрізняються тим, що містять цілий комплекс необхідних властивостей: 
технологічність, малотоксічність, довговічність, високі показники стійкості в 
агресивних рідинах, адгезії, міцності, твердості й ін. Компоненти епоксіполімерів 
легкодоступні і виготовляються промисловістю України. Бактерицидні 
властивості захисних покриттів і матеріалів запобігають утворенню на поверхні 
корозійно-агресивних метаболітів (кислот біогенного походження). Цим 
забезпечується захист поверхні будівельної конструкції або споруди від впливу 
хімічно і біологічно агресивних середовищ. Застосування їх з метою захисту 
будівельних конструкцій і споруд дозволить збільшити їх терміни служби, і 
запобігти численні аварії, які викликають значні економічні витрати 
експлуатаційних коштів, забруднення навколишнього середовища, а також 
загрожують здоров'ю і життю людей. 

Ефективність захисних покриттів, застосовуваних при ремонті будівельних 
об'єктів, тривалий час піддавалися дії навколишнього середовища, залежить не 
тільки від якості матеріалу покриття та дотримання технології, але і від стану 
поверхні будівельних конструкцій, яка змінилася в тій чи іншій мірі в період 
експлуатації. Крім того, існує ймовірність використання при ремонтно-
відновлювальних роботах матеріалів і композицій, розрахованих на конструкції, 
поверхня яких лише незначно змінилася під дією середовища. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР РИЗИКУ, ЩО ВПЛИВАЄ НА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 

 
Науковий співробітник, магістрант Литвинчук А.А. 

Інститут економіки Національної Академії Наук Білорусі 
 

У першому десятилітті XXI століття спостерігається подальше загострення 
впливу глобальних екологічних проблем на характер світового економічного 
розвитку різних держав. У багатьох галузях народного господарства екологічний 
фактор особливо є визначальним у виробництвах, де задіяні природні ресурси, що 
в повній мірі відноситься і до Республіки Білорусь. 

Під екологічним фактором, виходячи з численних трактувань цього 
поняття різними авторами, мається на увазі наступне: це певні умови і елементи 
середовища проживання, які надають будь-який вплив на живий організм, що 
відрізняються значною мінливістю як в часі, так і просторі, і класифікуються за 
характером впливу, походженням, витрачання, спрямованості. Вплив 
екологічного чинника проявляється у всіх процесах життєдіяльності організму, 
забезпечуючи можливість його існування, виживання і розмноження. 

В цьому плані особливої актуальності набуває проблема забруднення 
навколишнього середовища і, як наслідок, виснаження природних ресурсів, 
пов'язаної з загрозою самого життя населення і можливостями розвитку 
наступних поколінь. Особливу увагу при цьому необхідно звернути на проблему 
глобального потепління, яка в поєднанні з політичними і соціальними причинами 
веде до дестабілізації ситуації в окремих регіонах і зростанню загроз. Так, для 
Республіки Білорусь, незважаючи на ситуацію, що позитивну ситуацію в 
екологічній сфері республіки, необхідно враховувати ряд факторів може 
зашкодити безпеці: стихійні лиха (повені, посухи, урагани, смерчі, землетруси, 
магнітні бурі і ін.), А також надзвичайні ситуації техногенного характеру; 
наявність атомних електростанцій (АЕС), поховання ядерних відходів на 
суміжних з Республікою Білорусь територіях; радіаційне зараження природного 
середовища в результаті катастрофи Чорнобильської атомної електростанції 
(ЧАЕС); функціонування на території республіки об'єктів підвищеного ризику 
(підприємства хімічної промисловості, нафтопроводи, газопроводи, 
продуктопроводи, поховання високотоксичних і радіоактивних відходів та ін.); 
викиди, скиди і відходи промислового виробництва; низька технологічна 
надійність систем управління і забезпечення безпеки в промисловості, енергетиці, 
сільському господарстві та на транспорті; недолік сучасних технологій 
промислового і сільськогосподарського виробництва, знос технологічного 
обладнання потенційно небезпечних об'єктів; низький рівень екологічної 
культури [1].  

З урахуванням перерахованих вище факторів можна сформулювати 
зовнішні і внутрішні загрози в екологічній сфері. До зовнішніх загроз відносяться: 
глобальні зміни навколишнього природного середовища, пов'язані зі зміною 
клімату; транскордонний перенос забруднюючих речовин на територію 
Республіки Білорусь повітряними і водними потоками; розміщення поблизу 
кордонів Білорусі великих екологічно небезпечних об'єктів, захоронення ядерних 
відходів на суміжних територіях [1, 2]. 

Внутрішні загрози в екологічній сфері викликані сукупністю економічних, 
технологічних, територіально-планувальних та інших причин. Основними з них є: 
висока концентрація на території Білорусі екологічно небезпечних об'єктів; 
небезпека виникнення техногенних аварій, ризик-ситуацій в зв'язку високим 
ступенем зносу основних фондів; незавершеність в виробничому комплексі 
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технологічних циклів по повній переробці сировини; застосування неадаптованих 
до місцевих природних умов технологій обробки земель; порушення екологічної 
рівноваги і водного балансу територій внаслідок осушення боліт і зміни місцевого 
клімату; недостатній розвиток правових і економічних механізмів забезпечення 
екологічної безпеки, систем обліку природних ресурсів і якості навколишнього 
середовища. Тому подальший розвиток суспільства вимагає необхідності 
раціонального, розумного використання природних ресурсів, охорони 
навколишнього середовища, зміни поглядів в напрямку обліку екологічного 
чинника. 

Однак слід взяти до уваги позитивні наслідки процесів глобалізації для 
довкілля: реструктуризація економік країн, що розвиваються з урахуванням 
підвищення ефективності виробництва і збільшення фінансування екологічних 
виробництв; перегляд природоохоронного законодавства в бік його посилення; 
надання допомоги країнам, що розвиваються і їх вихід на світовий ринок з 
урахуванням «зеленої» продукції; просування екологічно чистих товарів і 
технологій за межі національних кордонів, що сприятиме мінімізації загроз і 
посилення сприятливих наслідків глобалізації для довкілля [2]. 

Великий вплив екологічний фактор надає на світову торгівлю в частині 
природоохоронного законодавства, яке може сприяти подорожчання продукції і, 
як наслідок, її експорту, в тому числі і екологічно чистої продукції. Так, в даний 
час такі країни як - США, Японія, Німеччина вже враховують екологічний фактор 
і його вплив на економічну політику, що надає стимулюючу дію на обсяги 
світової торгівлі і розширення поставок природних ресурсів. Але разом з тим 
вводяться урядами екологічні обмеження на експорт або імпорт «небезпечною» 
продукції (стандарти, заборони та інше) можуть чинити негативний вплив на 
світову торгівлю, впливаючи на її географію. 

Все вищевикладене вимагає особливого підходу до вирішення виникаючих 
в зв'язку з цим проблем – виробити іншу модель розвитку як перспективного 
напряму державної екологічної політики – «зелену» економіку, яка передбачає 
забезпечення сталого і збалансованого соціально-економічного розвитку за умови 
збереження природного потенціалу країни, зниження ризику для навколишнього 
середовища і сприяє поліпшенню якості життя і середовища проживання. 

Основними ознаками нової моделі є: дієвість світових організацій і країн з 
урахуванням економічного спаду; розробка нових і доопрацювання існуючих 
державних і регіональних природозберігаючих напрямків і вимог до них; значне 
коректування і обгрунтування заходів, що вживаються в області екологічної 
політики; підвищення рівня міжнародного співробітництва; посилення вимог з 
охорони навколишнього середовища міжнародними компаніями; зростання ринку 
екологічних товарів і послуг; збільшення пріоритетності інвестиційно-
інноваційних напрямків в області захисту і охорони навколишнього середовища, 
що сприятиме не тільки збереженню, але відновленню природного капіталу як 
найважливішого чинника підвищення добробуту і якості життя населення [2]. 

Література: 1. Національна стратегія сталого соціально-економічного 
розвитку Республіки Білорусь на період до 2020 р / Нац. комис. зі сталого 
розвитку Респ. Білорусь; редкол .: Я.М. Олександрович [и др.] - Мінськ: Юнипак, 
2004. - 202 с. Литвинчук, А.А. Шляхи підвищення конкурентоспроможності 
регіонів Республіки Білорусь в умовах сталого розвитку: дис .... канд. екон. наук: 
08.00.05 / А.А. Літвінчук. – Мінськ. – 2019. – 155 л. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ  

 
Канд. екон.наук, доц. Машошина Т.В., здобувач вищої освіти Кравченко Я.В. 

Український державний університет залізничного транспорту 
 

Результативне здійснення підприємством господарської діяльності та 
забезпечення високих темпів розвитку, підвищення конкурентоспроможності в 
умовах ринкової економіки значною мірою визначається рівнем інвестиційної 
активності та масштабами інвестиційної діяльності. 

Розвиток будь-якої економіки неможливий без ефективної інвестиційної 
діяльності всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, оскільки 
інвестиції створюють матеріальну основу для економіки держави та суспільства в 
цілому, а також сприяють зростанню добробуту  населення країни.  

 
Таблиця 1  

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Україну за видами 
економічної діяльності у 2015-2019рр., млн дол США 

Вид економічної діяльності 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 38 356,8 32 122,5 31 230,3 31 606,4 32 905,1 

сільське, лісове та рибне 
господарство 

617 502,2 586,2 578,6 451,9 

Промисловість 12 419,4 9 893,6 9 667,6 10 529,0 10 823,4 

Будівництво 1 301,90 1 104,10 1 043,30 917,6 983,5 

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

6 037,6 5 247,4 5 106,5 4 959,8 5 480,2 

транспорт, складське 
господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 

1 355,5 1 088,0 1 086,0 985,3 1 043,0 

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

382,3 332,6 330 342,6 355,5 

інформація та телекомунікації 1 646,2 2 089,40 2 075,7 2 100,1 2 201,1 

фінансова та страхова 
діяльність 

8 790,3 8 382,0 9 910,7 3 526,3 3 641,1 

операції з нерухомим майном 3 979,4 3 882,1 3 764,4 3 795,9 4 258,2 

професійна, наукова та 
технічна діяльність 

2 634,5 2 222,6 2 253,5 2 131,3 2 096,9 

діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 

1 340,2 1 222,7 1 507,3 1 550,9 1 377,4 

державне управління й оборона; 
обов'язкове 
соціальне страхування 

0,1 
 
- 

 
- 

 
- 

- 

освіта 10,7 16 21,8 21,2 22,2 

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

50,7 44 44,5 36,6 43,5 

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

141 112,5 100,7 98,8 99,8 

надання інших видів послуг 18,4 - - - - 

Примітка: Дані наведено без АР Крим та тимчасово окупованих територій 
Донбасу 

 
Для будь-якої країни світу, і Україна не є виключенням, іноземні інвестиції 

є передумовою розвитку не тільки національної економіки, а й індикатором 
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можливостей здійснення фінансування бізнес-проєктів. Саме тому питання 
іноземного інвестування є вкрай актуальним. 
У Законі України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції 
визначаються як «цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти 
інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання 
прибутку або досягнення соціального ефекту» [1].  

Статистичні дані щодо розподілу прямих іноземних інвестицій  в 
економіку України за основними видами економічної діяльності наведено в 
таблиці 1. 

Як свідчать вищенаведені дані, зменшення обсягів прямих іноземних 
інвестицій спостерігається за всіма видами економічної діяльності,  а що 
стосується освіти, то навіть спостерігається хоча і незначна, але динаміка 
збільшення.  Провідними сферами економічної діяльності у 2019 р. залишаються : 

- промисловість (32,89%); 
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів (16,65%); 
- операції з нерухомим майном (12,94%); 
- фінансова та страхова діяльність (11,07%) 
- інформація та телекомунікації (6,69%) 
- професійна, наукова та технічна діяльність (6,53%). 
Що стосується тенденції до зниження обсягу вкладу іноземних інвестицій, 

то це явище є наслідком недовіри інвесторів, яка формується з декількох 
чинників, а саме:  військова агресія зі сторони Російської Федерації, високий 
рівень корупції, недосконалість  судової системи, адміністративні перешкоди, 
високий рівень оподаткування, нестабільність національної валюти,  тощо. 

Отже, проведене дослідження вказує на необхідність проведення заходів 
щодо покращення інвестиційної привабливості України для можливості більшого 
залучення іноземних інвестицій. Періодичні та систематичні статистичні 
прогнози щодо обсягу залучення  прямих іноземних інвестицій на найближчі 
періоди є важливою інформацією для прогнозування майбутнього української 
економіки та побудови плану дій у сферах спрямування коштів з державного 
бюджету, змін на законодавчому рівні, які повинні бути прийняті для проведення 
ефективної політики залучення іноземних інвестицій на суму додаткових 
інвестицій, на які повинна і може розраховувати українська економіка. Особливо 
зважаючи на те, що пандемія COVID-19 завдала значних втрат не тільки 
економіці нашої країни, а й економіці багатьох країн світу. 

Література: 1. Закон України «Про режим іноземного інвестування» 
[Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ (Дата звернення 
17.04.2021). 2. Офіційний сайт Державний комітет статистики України: 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (Дата звернення 
15.04.2021). 3. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України : навч. 
посібник / А.В. Пехник. – К. : Знання, 2011. – 335 с. 4. К.П. Штепенко, О.Ю. 
Забураєва. Анаіз прямих іноземних інвестицій в економіку України та передумови 
їх необхідності [Електронний ресурс]: – Режим доступу:    
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/36.pdf (Дата звернення 16.04.2021) 
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В сучасних умовах сталого розвитку економіки важливого значення 

набуває формування конкурентного середовища. На противагу більшості 
розвинутим європейським країнам, на ринках яких конкуренція вже понад 
століття є звичним явищем, в Україні конкурентне середовище ще цілком не 
сформувалось. Причиною цього є тривала належність її економіки до частини 
планово-адміністративної економіки СРСР, наслідком - наявність на момент 
проголошення незалежності України монополізованого виробництва, ринку збуту, 
управління, системи ціноутворення, оплати праці тощо.  

Важливого значення при формуванні ринкового конкурентного 
середовища займає виявлення, визначення та оцінка основних чинників, які 
можуть різними способами впливати на його стан. 

Враховуючи те, що на момент проголошення незалежності в Україні діяла 
адміністративно-командна економічна система, в якій усі підприємства належали 
державі, для ефективного її функціонування потрібно було перейти на систему 
вільного ринку. Такий перехід здійснювали шляхом приватизації та випуску акцій 
державних підприємств, розвитком самої ринкової інфраструктури, а саме: банків, 
бірж, посередницьких та торговельних організацій [1]. Для ефективного 
функціонування ринкового середовища, необхідним було забезпечення ще однієї 
доволі важливої складової – конкуренції, як процесу взаємодії та боротьби 
власників товарів та послуг за найбільш вигідні умови виробництва та реалізації 
товарів та послуг. 

При переході до ринкової економіки виникли умови, за яких утворилось 
багато монопольних фірм, кожна з яких, у своїх секторах, була єдиним  
виробником товару, який не мав більше аналогів. Такий тип ринкової структури 
був найменш ефективним як з позиції окремого споживача, так і економіки в 
цілому, оскільки перешкоджав нормальному економічному розвитку і не мав 
умов для раціонального та ефективного задоволення попиту споживача. Щоб 
протидіяти цьому, керівництво держави повинно проводити жорстку 
антимонопольну політику, що направлена на створення нормативно-правової та 
організаційної бази державного контролю і регулювання діяльності суб’єктів 
природної та державної монополій, захист конкурентного середовища і 
господарських суб’єктів від монополіста. Наприклад, у 1991 р. Кабінетом 
Міністрів України була прийнята Постанова «Про створення Українського 
національного фонду підтримки підприємництва і розвитку конкуренції» зі 
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1485 від 30.12.97, № 610 від 
11.07.2012 [2]. 

В економічній літературі наводиться багато чинників, які впливають на 
конкурентність середовища, серед яких можна виділити найважливіший - 
полегшення входу нових фірм на монополізовані ринки. Зробити це можливо за 
рахунок проведення державою, зокрема, Національним банком України 
ефективної фінансової політики стимулювання конкуренції, тимчасової зміни 
розміру оподаткування, системи надання кредитів, зміну процентної ставки, 
норми рентабельності виробництва й антиінфляційні заходи. 

Також, щоб захистити внутрішній ринок від іноземних товарів, що 
зумовить розвиток конкуренції фірм всередині країни, потрібно вводити 
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«торгівельні бар’єри» - заходи, направлені на захист вітчизняних 
товаровиробників, регулювання експорту та імпорту продукції на основі 
квотування, ліцензування, надання пільг і удосконалення митної політики.   

Ще одним дуже важливим чинником формування конкурентного 
середовища в Україні є детінізація економіки. В нашій країні один з найвищих 
рівнів тіньової економіки в Європі. За таких умов важко конкуренції в окремих 
секторах ринку, оскільки фірми, що не ведуть легальної діяльності, уникають 
сплати податків і відповідно несуть менші витрати на виробництво, що робить 
їхній товар дешевшим [3]. Цей чинник цінової конкуренції  здатний легко 
нашкодити діяльності конкурентної фірми. Тому легалізація тіньових доходів і 
капіталів є доволі важливим фактором впливу на конкурентне середовище країни.   

Серед чинників регулювання конкурентного середовища важливим є 
забезпечення національної економіки сучасною інформаційною інфраструктурою 
для мінімізації витрат виробничого процесу. В сучасних умовах можна 
переконатись наскільки збільшується ефективність надання послуг завдяки 
мережевим системам. Також це дозволяє зменшити затрати на виробництво 
товарів і особливо послуг. Інформаційна інфраструктура дозволяє надавати 
послуги у будь-якому кутку країни. Дуже важливою і водночас корисною такою 
системою є «Дія». Вона дає змогу отримати офіційну інформацію про всі сервіси 
та державні послуги в Україні, що надаються органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. Вона містить повну та достовірну інформацію про 
місце, спосіб, строк, вартість, результати отримання послуг, а також необхідні 
документи та спосіб оскарження їх результатів. Цей портал зменшує витрату часу 
на заснування власної справи, а отже робить простішим вхід на ринок 
конкурентних фірм. [4] 

Отже відсутність тривалого економічного зростання України насамперед 
тісно пов’язане з несформованою конкуренцією на ринку товарів та послуг. Для 
створення конкурентного середовища потрібно: чітко контролювати та 
регулювати діяльність фірм-монополістів, створити умови, за яких людям, що 
працюють в тіньовому секторі економіки буде вигідніше працювати легально, 
вести чітку та ефективну зовнішньоторговельну політику та вводити нові цифрові 
інформаційні системи. Світовий досвід показує, що потрібно саме таке 
середовище, яке сприяє виникненню і ефективному функціонуванню 
конкурентних ринків із прозорою, чесною конкуренцією.   

Література: 1. Стасенко Д. В. Теорія конкуренції і особливості 
формування конкурентного середовища в Україні. Наука й економіка. 2014. № 3 
(35) С. 145-150. 2. Про створення Українського національного фонду підтримки 
підприємництва і розвитку конкуренції: Закон України від 28 грудня 1991 р. № 
381. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1485-97-%D0%BF#Text (дата 
звернення: 13.04.2021). 3. Мицюк С.В. Проблеми формування конкурентного 
середовища як передумови досягнення конкурентоспроможності. Теоретичні та 
прикладні питання економіки Випуск 22. 2010 С. 197-203. 4. Дія (сервіс). URL: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D1%
80%D0%B2%D1%96%D1%81 (дата звернення: 13.04.2021). 

 

ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ 
ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 
Канд. екон. наук, доц. Ніколаєва А.М. 

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк 

 
Головне   призначення фінансового ринку – сприяти розвитку   економіки  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1485-97-%D0%BF#Text


249 

 

країни, забезпечуючи її основних суб’єктів господарювання інвестиційними та 
кредитними ресурсами. Інвестиційні ресурси підприємства отримують шляхом 
розміщення власних акцій. Кредитні ресурси підприємства залучають на умовах 
платності і повернення шляхом взяття банківських кредитів чи випуску власних 
корпоративних облігацій. В подальшому залучення ресурсів в реальний сектор 
економіки через інструменти фінансового ринку стимулюють економічне 
зростання, технологічні інновації, створення «нової вартості», ріст зайнятості 
населення, тобто все те, що, само по собі, або в поєднанні з іншими факторами, на 
думку багатьох експертів, є показником «суспільного добробуту». 

Проте, як показали дослідження, наш вітчизняний фінансовий ринок 
справляється зі своєю роллю не достатньо ефективно. Динаміка суми реально 
залученого капіталу нефінансовими корпораціями наведена у таблиці 1.  

Таблиця 1 
Динаміка залученого капіталу нефінансовими корпораціями на фінансовому 

ринку України, млрд грн* 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Кредити нефінансовим 
корпораціям 

691,90 778,84 787,79 822,11 829,93 859,74 744,65 

Зареєстровані випуски акцій 
підприємств (крім фінансової 
та страхової діяльності) 

31,96 107,94 34,02 4,95 249,83 4,97 44,28 

Ринкова капіталізація 
лістингових компаній на 
ринку акцій 

311,73 457,61 63,49 19,64 17,31 7,97 1,61 

Випуск облігацій 
підприємств (крім банків і 
страхових компаній) 

34,43 23,98 11,42 5,52 5,65 15,46 11,01 

Всього залучено 
нефінансовими корпораціями 

758,29 910,76 833,23 832,58 1085,41 880,17 799,94 

Примітка. Складено автором на основі даних НБУ, НКЦПФР та Державної служби 
статистики України. 

 

Ринок акцій займає важливе місце серед ресурсної бази ринку капіталів. 
Він є одним із чинників, що визначають інвестиційний клімат у країні, сприяє 
залученню й перерозподілу інвестиційного капіталу у перспективні сфери 
економіки. В складі загальних інвестиційних ресурсів, мобілізованих через 
інструменти вітчизняного фондового ринку, ринок акцій займає більше половини 
(56,4 % від суми випуску цінних паперів у 2019 році). Проте, як показали дані 
дослідження, в Україні спостерігалася нерівномірна тенденція випуску акцій, яка 
то спадала, то зростала.  

Як показник оцінки розміру ринку акцій, експерти зазвичай 
використовують показник капіталізації вітчизняних лістингових компаній на 
фондових біржах, тобто сумарну ринкову вартість акцій, що перебувають в обігу 
на біржовому ринку. Незважаючи на критичні підходи у фінансовій літературі 
щодо доцільності використання саме цього показника для вимірювання розміру 
ринку акцій, міжнародними експертами було доведено, що між ринковою 
капіталізацією і номінальним капіталом існує пряма сильна кореляція. Саме тому 
цей показник широко використовують для визначення глибини (масштабів) ринку 
акцій в більшості країнах з розвиненим фінансовим ринком [1].  

Як показали дослідження, на українському фондовому ринку переважають 
позалістингові випуски акцій та позабіржовий ринок акцій. З 2014 року 
спостерігалося суттєве зменшення активності біржового сегменту фондового 
ринку України, про що свідчить зменшення показника капіталізації лістингових 
компаній, що значною мірою пов’язано із зменшенням кількості випусків акцій 
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внесених до біржового реєстру як такі, що відповідають вимогам лістингу [2]. 
Оскільки більшість підприємств-емітентів акцій не можуть виконати вимоги щодо 
допуску своїх цінних паперів до офіційних торгів на українських фондових 
біржах, це може вказувати на наявність на вітчизняному ринку лише незначної 
кількості інвестиційно-привабливих емітентів. Відповідно це позначається на 
невисоких обсягах залучення інвестицій через розміщення акцій. Крім того, як 
показують дані звітів НКЦПФР, протягом значного періоду основними 
емітентами акцій виступали банки, що здійснювали емісію з метою 
докапіталізації на вимогу НБУ. Таким чином, аналіз статистичних даних дозволяє 
стверджувати, що вітчизняні акціонерні товариства практично не виходять на 
ринок акцій з метою залучення коштів для збільшення власного капіталу. Отже, 
ринок акцій на фінансовому ринку України не відіграє важливої ролі щодо 
залучення та перерозподілу ресурсів в реальний сектор економіки.   

Як свідчать дані НКЦПФР, український ринок корпоративних облігацій 
поступається за розмірами ринку акцій. В наш час українські підприємства не 
розглядають ринок облігацій як оптимальне джерело залучення коштів, з одного 
боку через невеликий обсяг ринку, який в більшості випадків не дозволяє 
залучити потрібну суму капіталу без участі державних банків і нерезидентів, з 
іншого боку, через наявність серйозних вимог до емітентів (щодо розкриття 
інформації, проходження аудиту, подання звіту в НКЦПФР) та необхідність 
здійснення значної суми накладних витрат, пов’язаної з випуском, що робить 
емісії на невеликі суми вкрай невигідними. З іншого боку, інвестори не 
поспішають вкладати кошти в боргові цінні папери маловідомих компаній, а 
найчастіше віддають перевагу більш надійним і прибутковим вкладенням в ОВДП 
та депозитні сертифікати. Більшість експертів ринку облігацій вважають, що 
«такий варіант залучення позикового капіталу цікавий перш за все компаніям, які 
обмежені в наданні прийнятного забезпечення. На нашому ринку це в першу 
чергу державні компанії, роздрібні мережі та агрохолдинги. Основними 
інвесторами в корпоративні облігації виступають банки, страхові компанії, 
пенсійні та інвестиційні фонди» [3].  

Отже, як свідчать результати дослідження, протягом тривалого періоду в 
складі джерел ресурсів, залучених підприємствами реального сектора економіки 
на фінансовому ринку, переважають банківські кредити (93% у 2019 році). Роль 
фондового ринку у фінансуванні діяльності вітчизняних суб’єктів 
господарювання є незначною. Такі дані свідчать про «фіктивність» вітчизняного 
ринку цінних паперів та його відірваність від реального сектору економіки.  

Література: 1. Blum D., Federmaier K., Fink G., Haiss P. The Financial-Real 
Sector Nexus: Theory and Empirical Evidence. IEF Working Paper. Nr. 43. 2002. P. 
53. 2. Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 
2019 рік // Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL : 
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10666647. С.11. 3. Чи відродиться ринок 
корпоративних облігацій. Бухгалтерський онлайн-журнал Uteka.ua. URL: 
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-vozroditsya-li-rynok-
korporativnyx-obligacij (дата звернення 05.04.2021 р.). 
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для стабільності економіки, яка функціонує в умовах глобалізації економічного 
простору, загострення конкурентної боротьби, збільшення кількості загроз. 

Незалежність економіки, її стабільність, стійкість, здатність до постійного 
відновлення і успішного розвитку є основними умовами економічної безпеки. У 
свою чергу, економічна безпека також передбачає тільки стійкий розвиток. Таким 
чином, спостерігається нерозривний взаємозв’язок між поняттями сталого 
розвитку та економічної безпеки країни, регіону або підприємства [1, с. 94]. 

В сучасних умовах суб’єкти господарювання будують систему управління 
підприємством на засадах сталого розвитку, і спрямовують свою діяльність на 
підвищення конкурентоспроможності підприємства, забезпечення його фінансової 
стійкості, ефективне функціонування на ринку, зниження матеріаломісткості 
виготовленої продукції, покращення робочих місць працівників тощо.  

Оскільки підприємство є складною системою, що знаходиться в постійній 
взаємодії із зовнішнім середовищем, то динаміка його функціонування повинна 
забезпечувати внутрішню цілісність його структури. Всі елементи цієї системи 
тісно взаємопов’язані між собою, так що зміна одного елемента неминуче 
спричинить за собою відповідну зміну іншого. 

Більшість підприємств дотримується забезпечення сталого розвитку у 
розрізі трьох його основних компонентів, таких як економічна діяльність, 
соціальний захист та захист навколишнього середовища. 

Підґрунтям побудови концепції сталого розвитку підприємства мають 
стати ряд принципів, серед яких:  

– принцип інтегрованості: при розробці та реалізації заходів по 
досягненню цілей сталого розвитку слід знаходити компроміс, максимізувати 
синергетичний ефект економічного зростання, соціального благополуччя та 
захисту навколишнього природного середовища; 

– принцип передбачення й запобігання: при розробці та реалізації заходів 
щодо забезпечення сталого розвитку слід знаходити більш дешеву та менш 
ризиковану альтернативу ліквідації збитків;  

– принцип всеохопленості: досягнення цілей сталого розвитку не може 
бути формальним, підприємства повинні прямувати до досягнення показників, які 
перевищуватимуть середні величини, максимізувати позитивні фактори і 
скоротити явища, які негативно впливають на стійкий розвиток; 

– принцип екологізації виробництва: збереження сучасного стану 
навколишнього середовища, незважаючи на безповоротні зміни; перехід на 
екологічно безпечні технології задля зниження рівня техногенного навантаження 
на довкілля; 

– принцип підзвітності: визначення підприємством рівня впливу його 
діяльності на оточення та необхідності брати на себе відповідальність за такі дії; 
обов’язкове проведення екологічної експертизи та аудиту на підприємстві [2; 3, с. 186]. 

Діючий механізм сталого розвитку дає змогу підприємствам не тільки легко 
адаптуватися до змін навколишнього середовища, але й постійно розвиватися.  

Механізм управління сталим розвитком підприємства включає такі етапи, 
як: формування основ управління сталим розвитком; аналіз факторів зовнішнього 
і внутрішнього середовища; оцінка значущих чинників і перевірка їх 
відповідності умовам розвитку; аналіз і оцінка сталого розвитку підприємства; 
розробка управлінських рішень і рекомендацій управління сталим розвитком; 
оформлення звітності [3, с. 187]. 

Слід зазначити, що складні економічні умови функціонування вітчизняних 
підприємств збільшують ймовірність виникнення зовнішніх і внутрішніх загроз. 
Тому, для формування стратегії сталого розвитку, підприємству необхідно 
ідентифікувати фактори загроз його економічній безпеці.  
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Серед зовнішніх загроз для підприємства можна відзначити: промислове 
шпигунство (викрадення інформації, яка є комерційною таємницею); шахрайство 
з боку контрагентів, припинення надходження коштів від контрагентів через 
погіршення їхнього фінансового стану, банкрутство контрагентів, вплив 
злочинних організацій та осіб (рейдерство, вимагання грошей), корупція з боку 
наглядових органів тощо. Однак значно сильніший вплив на безпечний розвиток 
підприємства чинять внутрішні загрози, серед яких можна відзначити: умисні або 
ненавмисні дії співробітників організації, що наносять матеріальну шкоду 
підприємству, призводять до втрати його престижу, відкриттю конфіденційної 
ділової інформації стороннім особам та інших втрат.  

Тому своєчасне виявлення, попередження і нейтралізація різних видів 
загроз повинні стати важливими завданнями у діяльності кожного підприємства. 
Серед методів захисту від загроз і нейтралізації їх негативних наслідків можна 
відзначити такі: ухиляння від загроз, локалізація загроз, передача ризиків від 
загроз, компенсація, диверсифікація, лімітування. Хоча кожен з методів має свої 
обмеження в застосуванні, проте, їх розумне поєднання сприяє зниженню рівня 
ймовірності настання загрози та її впливу на економічну безпеку підприємства.  

При діючому механізмі управління сталим розвитком підприємства та 
організації належного рівня його економічної безпеки, використання внутрішніх і 
зовнішніх ресурсів (матеріальних, економічних і трудових) забезпечує стабільний 
розвиток підприємства на основі перевищення доходів над витратами, зростання 
прибутку підприємства при збереженні його платоспроможності та при 
допустимому рівні зовнішніх і внутрішніх ризиків сьогодні та найближчим часом. 
В короткостроковому періоді сталий розвиток досягається відповідністю наявних 
на підприємстві ресурсних можливостей ресурсним потребам. З розвитком 
підприємства відбувається процес зниження його стійкості внаслідок зростаючої 
потреби у ресурсах. Сталий розвиток підприємства в довгостроковому періоді 
досягається відповідністю внутрішнього середовища підприємства вимогам, що 
пред’являються зовнішнім середовищем, а темпи розвитку підприємства 
відповідають темпам розвитку ринку.  

Наприкінці відзначимо, що в сучасних умовах господарювання створення 
умов для сталого розвитку та підвищення рівня економічної безпеки стає метою 
функціонування підприємства, досягнення якої передбачає не лише ліквідацію 
можливих загроз його фінансово-господарській діяльності, але й безперервну 
підтримку сталого та економічно ефективного розвитку, формування безпечної 
стратегії розвитку підприємства. 

Література: 1. Самаль С. А., Самаль Л. С. Устойчивое развитие 
предприятия и экономическая безопасность государства. Механізм регулювання 
економіки. 2012. № 3. С. 92–99. 2. Осадча О. О., Гришкевич П. М. Сталий 
розвиток економіки як невід’ємний фактор економічної безпеки підприємства. 
URL: https://core.ac.uk/download/pdf/214877543.pdf (дата звернення: 19.03.2021). 3. 
Дем’яненко Т. І. Сталий розвиток вітчизняних підприємств в сучасних 
економічних умовах. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: 
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регулювання системи охорони здоров'я, визначає цільові установки державної 
політики України. Незважаючи на те, що традиції державного регулювання 
історично склалися ще в соціалістичний період розвитку нашої країни, вони 
носять фрагментарний і безсистемний характер. Про це свідчить набір 
регуляторів, за допомогою яких здійснюється втручання держави в діяльність 
конкретних суб'єктів системи охорони здоров'я. В даний час недержавний сектор 
охорони здоров'я розвивається досить динамічно і складає гідну конкуренцію 
державним установам. Однак він залишається слабко регульованим. По 
відношенню до нього в основному застосовуються обмежувальні заходи, 
наприклад, адміністративні бар'єри для участі в реалізації програм обов’язкового 
медичного страхування. Крім того, в даному секторі цілком очевидно відсутність 
чітких меж між ринковим саморегулюванням і державним регулюванням. 

Сучасні інституційні перетворення, що відбуваються в системі охорони 
здоров'я України, спрямовані на підвищення якості медичних послуг при 
реалізації програми державних гарантій, на впровадження принципів 
бюджетування, орієнтованого на результат, діяльність соціально орієнтованих 
організацій, що надають суспільно важливі послуги, та ін. Практична реалізація 
цих інновацій вимагає перегляду концепції розвитку державного регулювання 
системи охорони здоров'я, пріоритетні напрямки якого відповідають передовій 
світовій практиці.  

Під системою охорони здоров'я нами розуміється сукупність 
взаємопов'язаних і взаємозалежних інституційних одиниць (сектор державного 
управління, представлений органами виконавчої влади та медичними установами 
різних організаційно-правових форм з їх нормативно-правовим, матеріальним, 
фінансовим та ін. забезпеченням), які здійснюють соціально-економічні заходи 
щодо охорони здоров'я громадян і надають соціально значущі медичні послуги. 

Основною ідеєю концептуального розвитку української системи охорони 
здоров'я є забезпечення доступності медичної допомоги для різних категорій 
громадян у рамках програм державних гарантій, що надають медичні послуги, 
обсяги, види і якість яких відповідають рівню захворюваності і потребам 
населення країни. Досягнення цілей державної політики системою охорони 
здоров'я в перспективі можливо тільки за допомогою механізму державного 
регулювання діяльності суб'єктів її інституційної структури. 

Одним із найбільш дискусійних питань є відмінність між державним 
регулюванням та державним управлінням. Розуміння сутності «регулювання» 
стало предметом зіткнення протилежних поглядів науковців. На нашу думку, 
державне управління системою охорони здоров'я є більш широким поняттям, що 
включає в себе, в тому числі, і регулювання. В загальному вигляді, державне 
регулювання полягає в зміні (коригуванні) параметрів процесу управління в 
рамках заданих соціально-економічних орієнтирів розвитку вітчизняної системи 
охорони здоров'я. Саме державне управління як більш глобальне поняття 
безпосередньо оперує правилами (регламентами, стандартами), в тому числі і 
правилами регулювання. Державне регулювання слід розглядати як окремий 
випадок державного управління системою охорони здоров'я, мета якого полягає у 
підтримці на заданому рівні результатів діяльності її інституційних одиниць. 
Таким чином, державне регулювання слід розглядати як комплекс заходів, дій, 
застосовуваних державою для корекції процесу управління системою охорони 
здоров'я в умовах соціально-економічної модернізації. 

Термін «модернізація» досить багатозначний, розуміється по-різному 
залежно від політичних та соціально-економічних завдань, які ставляться в 
соціально-економічній системі. Можна виділити такі рівні інтерпретації поняття 
„модернізація”: 



254 

 

– техніко-економічна модернізація підприємств та установ, що пов’язана з 
упровадженням нових та удосконаленням існуючих технологій, досягненням 
науково-технічного прогресу (Економічна, 2002) [1]; 

– політична модернізація, яка передбачає досить радикальні зміни в  
політичній системі країни, її демократизації та лібералізації, в інтерпретації однієї 
частини суспільства, у створенні мобілізаційного режиму – в інтерпретації іншої; 

– соціальна модернізація, досягнення якої потребує істотних змін у сфері 
суспільних відносин, у першу чергу, виробничих, реформи освітньої системи, 
реформи системи охорони здоров'я, розвитку приватного бізнесу та обмеження 
ролі держави в економіці, посилення конкурентності в усіх сферах зайнятості, 
реформування всієї соціальної сфери, більшої частини суспільних інститутів; 

– економічна модернізація, яка передбачає інтенсифікацію процесу 
економічного відтворення, яка досягається завдяки зростанню диференціації 
праці, енергетичного обладнання виробництва, перетворення науки у виробничу 
(економічну) силу й розвитку раціонального управління виробництвом. 

Модернізацію слід розглядати і як певну ідеологію, і як програму певних 
дій. Це дві сторони одного процесу, без яких він не може привести до позитивних 
результатів. Ідеологія необхідна для мобілізації персоналу – рушійної сили 
модернізації. Модернізація – це процес переходу суспільства на більш високий 
рівень розвитку. Цей процес колись починається, але не закінчується в один 
момент. Модернізація стає новим способом життя і поведінки, коли від кожної 
людини потрібна велика самовіддача і відповідальність. Пропонуємо під 
«соціально-економічною модернізацією системи охорони здоров’я вважати 
комплекс процесів осучаснення соціально-економічної системи охорони здоров'я, 
який поєднує заходи економічної та соціальної модернізацій, які спрямовані на 
підвищення соціальної і медичної результативності при одночасному підтриманні 
високих соціальних стандартів життя та праці, рівня соціальної відповідальності 
виконавця медичних послуг перед пацієнтами, доступності медичної допомоги, 
реалізації гуманітарної парадигми розвитку суспільства, що   в цілому підвищує 
соціально-економічну ефективність системи охорони здоров'я.  

Проведена в ході дослідження структуризація правових, економічних та 
адміністративних регуляторів системи охорони здоров'я Слобожанщини виявила, 
що основну увагу зосереджено на регулюванні державного сектору охорони 
здоров'я. Незаслужено залишаються без уваги медичні організації недержавного 
сектору охорони здоров'я. По суті, єдиним інструментом державного 
регулювання, що діють на практиці, є ліцензування. Але його навряд чи варто 
розглядати як серйозного регулятора діяльності у силу сформованого 
формального підходу до надання права на надання медичних послуг. І це 
незважаючи на те, що згідно зі статистичними даними, на частку комерційних і 
некомерційних організацій, що надають медичні послуги, доводиться переважний 
обсяг діагностичних процедур, послуг в області стоматології, косметології, 
пластичної хірургії і т. д. 

Узагальнення існуючих теоретичних і методологічних підходів дозволило 
нам сформулювати визначення механізму державного регулювання в системі 
охорони здоров'я, під яким розуміється система стратегічних і тактичних цілей 
державної соціально-економічної політики, методів, важелів, стимулів, 
інструментів, функціональних підсистем, за допомогою яких здійснюється 
коригування взаємодії суб'єктів інституційної структури охорони здоров'я для 
досягнення соціально значущих результатів діяльності її суб'єктів. Взаємодія 
елементів механізму цього регулювання спрямована на досягнення збалансованих 
результатів медичними організаціями, за сукупністю яких можна оцінювати 
рівень управління в системі охорони здоров'я. 
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У концептуальній моделі механізму державного регулювання системи 
охорони здоров'я нами виділена оціночна підсистема, а також сукупність методів, 
важелів, стимулів та інструментів. Оціночна підсистема, основою якої є ключові 
показники для оцінки результативності державного регулювання системи 
охорони здоров'я, дозволяє зіставити спожиті ресурси і досягнуті результати. 
Подібний підхід забезпечує збалансованість інтересів різних груп стейкхолдерів в 
системі охорони здоров'я, які являють собою зацікавлені сторони (фізичні чи 
юридичні особи), які можуть бути структуровані і об'єднані в групи, що роблять 
прямий або опосередкований вплив на діяльність медичної організації (капітал, 
праця, ресурси, купівельна спроможність тощо). У науковій літературі 
стейкхолдерів класифікують за різними  ознаками,  проводячи  дослідження  
напрацювань (Калініченко Л. 2020), (Гайдаєнко О.,2016), (Dyakiv О., 2018) [2-4], 
нами виділено групи ознак, за якими можна класифікувати і стейкхолдерів в 
системі охорони здоров'я. Термін  «стейкхолдер» (від англ. stakeholder) у 
перекладі на українську мову – «тримач інтересів». Зазначимо, що основне 
визначення нового поняття дав Р. Фріман в 1984 році,  зазначив,  що  
стейкхолдери  – це будь-які індивідууми, групи чи організації, дії яких впливають 
на процес прийняття рішень компанії та/або знаходяться під впливом цих рішень. 
До них належать: власники, споживачі, працівники, постачальники (внутрішні  
стейкхолдери)  і  уряд,  конкуренти,  захисники прав споживачів, екологи, 
громадськість, засоби масової інформації (зовнішні стейкхолдери) (Freeman 
R.,1984)[5]. 

Література: 1. Економічна енциклопедія: у трьох томах / С.В. Мочерний 
(відп. ред.) та ін. Київ: Академія, 2002. Т.3. 952 с. 2. Калініченко Л., Смачило В., 
Попович Д., Авдієвська О. Процедура формування комунікативної політики 
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Концептуальні підходи до формування системи контролінгу на 
підприємствах можна умовно розділити на 3 основні групи: 

1) обліково-аналітична група концепцій, в рамках реалізації управлінського 
обліку. Основними завданнями, розв'язуваними концепціями цієї групи є: надання 
та аналіз інформації, що відображає дані бухгалтерського обліку, концентрація 
уваги на показниках прибутку у вартісних характеристиках. Даної концепції 
дотримуються наступні автори: Р. Манн, Д. Хан, н. А. Казакова, В.Б. Івашкевич, 
М. В. Мельник. Галузева специфіка відображена О. Р. Мухіною; 

2) група концепцій управління внутрішньофірмовими бізнес-процесами. 
Основними завданнями є: координація збору та обробки інформації, необхідної 
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для процесу розробки планів; прийняття рішень за допомогою цілеспрямованого 
підбору та обробки інформації з метою забезпечення ліквідності та фінансової 
стійкості підприємства. Цієї концепції дотримуються Т. Райхман, Е. А. Хлевна, С. 
Я. Юсупова. Галузева специфіка відображена Л. В Антоновим; 

3) група концепцій координації системи менеджменту для підтримки і 
вироблення оптимальних управлінських рішень. Основними завданнями є: 
координація процесів управління (планування, контролю та інформаційного 
забезпечення процесів, а також організація внутрішнього виробничого обліку) для 
інтеграції в єдину систему. Цієї концепції дотримуються П. Ховат, Д. Шнайдер, С. 
В. Данілочкін, Н.Р. Данілочкіна. Галузева специфіка відображена С.А. Пирковим. 

Всі три групи концепцій підтверджують те, що найважливішою функцією 
сучасного управління господарюючим суб'єктом є контролінг. Господарюючий 
суб'єкт розвивається в наддинамічному середовищі [1, с. 87]. Вплив такого 
середовища обумовлює необхідність звернення підприємства до сучасних 
функцій управління ним. Контролінг сьогодні слід сприймати як управлінську 
концепцію, яка необхідна для успішного ведення бізнесу і забезпечить 
конкурентоспроможність підприємства і його стійке становище на ринку [2, с. 
76]. 

Повністю згодна з підходами, закладеними у світовій класичній економіці, 
О. М. Виборова. Вона визначає контролінг як систему безперервного управління 
інформаційними, обліковими, аналітичними блоками в організації з метою 
реалізації управлінських рішень в умовах обмеженості ресурсів, орієнтовану на 
організацію роботи в довгостроковій перспективі, включаючи накопичення 
інформації, опрацювання, облік, аналіз, прогнозування, планування, виявлення 
проблемних («вузьких місць»), їх аналіз та усунення. У свою чергу, Дітер Хан 
розглядає контролінг як автоматизовану систему управління управлінням. 
Дослідниця С. Я. Юсупова визначає контролінг як постійний інформаційно-
аналітичний моніторинг прийняття і виконання управлінських рішень, 
орієнтований на комп'ютерні технології і здійснює коригування системи планів і 
методів їхньої реалізації за оптимізуючими програмами в заданих часових і 
просторових параметрах в режимі онлайн. 

Розглядаючи дефініції контролінгу, ми приходимо до висновку про його 
важливе значення в управлінні господарюючим суб'єктом на сучасному етапі 
розвитку світової економіки. Слід зазначити, що є деяке співзвуччя слова 
«контролінг» зі словом «контроль». Однак дослівний переклад слова контролінг 
(англ. сontrolling) означає «управляти», «регулювати». Тому в даному значенні 
слова проглядається актуалізація функції контролю в системі сучасного 
управління. 

Розглядаючи значення і роль контролінгу в управлінні підприємством, 
необхідно звернути увагу на завдання контролерів, що полягають у наданні 
інформації менеджерам. Інформація, формована у рамках контролінгу, повинна 
бути всебічною, інтегрованою, що дозволяє менеджменту підприємства приймати 
обґрунтовані управлінські рішення, спрямовані на забезпечення його фінансової 
стійкості. Контролери беруть безпосередню участь у процесі управління 
підприємством. Чим більший господарюючий суб'єкт, тим багаторівневою може 
бути структура контролерів. Контролери нижнього рівня піраміди управління 
господарюючим суб'єктом зайняті обробкою і систематизацією інформації. 
Контролери верхнього рівня піраміди управління виконують роль консультантів. 

Підприємства застосовують контролінг як багатоплановий універсальний 
управлінський інструмент,  спрямований на якісне вдосконалення управління 
фінансово-господарськими операціями і, в результаті, контролінг стає 
невід'ємною частиною сучасного менеджменту [3, с. 44]. 
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Наявність налагодженого єдиного інформаційного простору в організації є 
однією з обов'язкових умов успішного розвитку бізнесу [4, с. 120]. 

Сприятливі умови для формування системи контролінгу обумовлені також 
розвитком інноваційної технології контролінгу. Необхідність у формуванні 
системи контролінгу підприємства полягає в тому, що контролінг активно 
допомагає керівниками вирішувати питання конкурентоспроможності керованих 
ними об'єктів. Впровадження системи контролінгу забезпечує практичну 
реалізацію всіх функцій менеджменту, тим самим беручи участь у підвищенні 
його конкурентоспроможності. За допомогою впровадження системи контролінгу 
на підставі отриманої інформації розробляються планові завдання обсягів 
продажів, інвестицій [5, с. 87]. 

В результаті впровадження системи контролінгу господарюючий суб'єкт 
отримує інтелектуальний і ефективний продукт управління, що дозволяє 
скорочувати час прийняття управлінських рішень, раціонально управляти 
витратами, і як наслідок підвищувати рентабельність і прибутковість діяльності. 

Враховуючи той факт, що впровадження системи контролінгу – досить 
довгий і витратний процес, необхідна його автоматизація.  

Впровадження системи контролінгу як інформаційного інструменту 
планування і управління забезпечує оперативність збору і аналізу інформації, за 
допомогою якої приймаються ефективні управлінські рішення. У складних 
ринкових умовах господарювання необхідність у вдосконаленні процесу 
управління господарюючим суб'єктом виступає на перше місце. Впровадження 
системи контролінгу впливає на підвищення ефективності фінансово-
господарської діяльності, зміцнення конкурентних переваг і стратегічний 
розвиток господарюючого суб'єкта. Отримуючи за допомогою контролінгу 
об'єктивну і достовірну інформацію, обґрунтовуючи свої управлінські рішення, 
господарюючий суб'єкт планує свою фінансово-господарську діяльність, 
прогнозує результати цієї діяльності як на короткострокову, так і довгострокову 
перспективу. 

Контролінг охоплює внутрішній контроль на підприємстві, контроль 
економічної роботи окремих підрозділів і організації в цілому. В системі 
контролінгу підрозділ не наділяється правом прийняття рішень, розробки вказівок 
та застосування санкцій, він не пов'язаний з документальною перевіркою в 
центрах відповідальності і, на відміну від ревізії, орієнтується на поточні 
результати. 

Ефективність управлінських рішень, прийнятих в рамках інформаційної 
системи контролінгу, буде залежати, перш за все, від її достовірності, 
ефективності та оперативності. Інформація, що готується в системі контролінгу і 
відображає комерційну діяльність економічного суб'єкта, містить комерційну 
таємницю, тому повинна бути надійно захищена. 
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Pakulina // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum 
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3. Pakulina, A.A. Controlling system and enterprise management / A.A. Pakulina, 
S.L. Pakulin, I.S. Feklistova, H.S. Pakulina // Матеріали міжнародної науково-
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Податкове планування та оптимізація оподаткування на сьогоднішній день 

дуже важливі для підприємств і організацій із комерційної точки зору. Як відомо, 
більшість підприємців починають свою справу, щоб щорічно отримувати дохід, 
але ніяк не тому, що хочуть платити більші податки в державний бюджет. 
Звичайно ж, оплачувати податки повинен кожен суб'єкт підприємницької 
діяльності, і не виконання таких обов'язків строго карається державою, у деяких 
випадках це прирівнюється до кримінальної справи (ст. 212 ККУ). Але в кожного 
підприємця є повне право на те, щоб знизити свої податкові зобов'язання та 
зменшити податкові платежі. Планування та оптимізація податків – зовсім 
законний і дуже ефективний спосіб, що допоможе платникові податків зменшити 
існуючий обсяг платежів. Досягається цей результат найрізноманітнішими 
способами. У виробництві – це закупівля сировини за найбільш вигідною і 
низькою ціною, обмеження штату співробітників, технологізація та скорочення 
витратності процесів, використання сучасних технологій, у фінансовій діяльності 
підприємства – це, в першу чергу, оптимізація оподаткування (податкових 
платежів). 

Податкова оптимізація лежить в основі податкового планування. 
Оптимізація оподаткування – це організаційні заходи в рамках чинного 
законодавства, пов'язані з вибором часу, місця та видів діяльності, створенням і 
супроводом найбільш ефективних схем та договірних взаємин, з метою 
збільшення грошових потоків компанії за рахунок мінімізації податкових 
платежів [1]. 

Оптимізація оподаткування передбачає: мінімізацію податкових виплат (у 
довгостроковому і короткостроковому періоді при будь-якому обсязі діяльності) 
та недопущення штрафних санкцій з боку фіскальних органів. Це досягається 
правильністю нарахування і своєчасністю сплати податків, що нерозривно 
пов'язано з податковим плануванням. 

Податкове планування на підприємстві завжди є доцільним: і у випадку 
процвітання підприємства, і коли воно знаходиться на межі рентабельності і, що 
набагато гірше, на межі банкрутства. При умові виваженого підходу, покращення 
фінансових показників на підприємстві не буде супроводжуватись конфліктами з 
податковими органами. Податкове планування може здійснюватись як 
громадянами – суб'єктами підприємницької діяльності, так і юридичними 
особами. В другому випадку особливість оптимізації оподаткування залежатиме 
від того, до якої галузі діяльності належить підприємство (галузева оптимізація 
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має визначені інструменти і методи, притаманні тому чи іншому виду 
господарської діяльності – в залежності чи це виробниче підприємство, чи 
торгове, чи посередницьке тощо), а також від об'ємів здійснюваної підприємством 
господарської діяльності [2]. Оптимізація податків містить у собі: 

- перевірку схем оподаткування, розроблених фахівцями підприємства; 
- усунення системних помилок у податковому обліку та забезпечення 

необхідної якості первинних документів; 
- законна мінімізація податків - розробка нової моделі сплати податків та 

реформування договірної бази і облікової політики; 
- консультації з оподаткування окремих господарських операцій; 
- експертні висновки за неврегульованими законодавством або спірних 

питань оподаткування; 
- консультації про порядок обчислення і сплати податків і зборів; 
- консультації з питань усунення подвійного оподаткування при здійсненні 

ЗЕД; 
- оцінка ризиків при застосуванні оптимізаційних схем [3]. 
Однозначно визначити податки, що забезпечують найістотніше зменшення 

фінансових ресурсів підприємства неможливо, тому податкове планування у 
напрямку податкової мінімізації потрібно проводити із врахуванням особливостей 
кожного підприємства та за окремими випадками. Для цього варто, на наш 
погляд, дотримуватись таких кроків [4]: 

− постановка завдання; 
− аналіз ситуації і законодавчих актів; 
− розробка конкретних заходів; 
− впровадження та виконання запланованих заходів; 
− захист від ризиків та наслідків. 
Підсумовуючи, оптимізація оподаткування – це мінімізація в рамках 

дозволених законодавством норм сум витрат підприємства на сплату податків та 
мінімізація негативного впливу цих витрат на фінансовоекономічний стан 
підприємства. Складання прогнозу податкових платежів, виявлення та аналіз 
факторів, які впливають на рівень оподаткування, оцінка економічної діяльності 
вкладання коштів у бізнес за існуючого рівня податкового навантаження 
створюють підґрунтя для обрання підприємствами більш оптимального варіанта 
здійснення фінансово-господарської діяльності в умовах чинної податкової 
системи України. Таким чином, впровадження в систему управління 
підприємством методики податкового планування на основі комплексного 
підходу дозволяє робити більш змістовні висновки щодо подальшого розвитку 
діяльності й знизити податковий ризик при прийнятті неправильних рішень у 
конкретній проблемній ситуації. 

Література: 1. Гринкевич С. С. Про вдосконалення елементів системи 
оподаткування в сучасних умовах / С. С. Гринкевич // Регіональна економіка. – 
2008. – № 4. –  
С. 277–279. 2. Оптимізація та планування оподаткування. URL: 
http://vektor.if.ua/home/poslugi-kompaniji/41-newsflash-5 (Дата звернення: 
11.11.2020). 3. Ігнатишин М. Відображення «тіні» в офіційних рахунках / М. 
Ігнатишин, В. Рябошлик // Економіст. – 2009. – № 2. – С. 12–16. 

4. Податкова система. Підручник/ За загальною редакцією С.М. Онисько. – 
Львів: «Новий світ», 2004. 
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Оподаткування – невід’ємна частина економічної політики будь-якої 
держави. Історію походження  податків зазвичай поділяють на п'ять етапів. 

Першими податками були податки на базові цінності: землю, худобу, 
працівників. Інше джерело податкових надходжень – податок з переможених – 
скоріше можна віднести до «державного підприємництва», якщо розглядати 
завоювання як проект зі своїми витратами (військо) і доходом (одноразовий 
податок на переможених і постійна данина або податки). До перших податків 
іноді відносять жертвопринесення. Всі ці податки були прямими, тобто 
стягувалися безпосередньо з осіб, які отримують дохід. 

Наприклад, у Стародавньому Єгипті основним доходом служила плата за 
користування землею, що належить главі держави. У Стародавній Греції 
основним був прибутковий податок, але вільні громадяни міст його не платили. 
Замість цього громадяни вносили добровільні пожертвування, і тільки в 
екстрених випадках з них збирався встановлений відсоток доходів. 

З розвитком поділу праці і ростом міст податкова система істотно 
збагатилася. На другому етапі виникли податки на виробництво або промислові 
податки на всі види господарської діяльності, крім сільськогосподарської. У 
торгівлі широкого поширення набули митні збори і непрямі податки – податки на 
продаж конкретних видів товарів. 

В цілому цей етап розвитку оподаткування характеризувався великою 
кількістю податків і попаданням в податкову базу найширшого спектра об'єктів, 
аж до самих екзотичних. Держава встановлювала безліч податків, при цьому 
часто збір самих податків віддавався на відкуп. При всьому різноманітті податків 
треба було бути досить спритним, щоб заробити на їх збір та при цьому 
залишитися живим. 

Характерною моделлю поведінки держав цього етапу було взяття за основу 
податкової системи Римської імперії і «збагачення» її новими формами податків. 
Так у Візантійській імперії до VII ст. включно список прямих податків містив 21 
вид: поземельний податок, податки на оснащення армії, податок на покупку 
коней, податок на рекрутів (виплата якого звільняла від військової повинності), 
мито на видачу державних актів і т. д. Податки платили сенатори, а також 
чиновники і військові, які отримали підвищення в посаді. Широко 
практикувалися надзвичайні податки: на будівництво флоту і т. п. 

На третьому етапі збір податків перейшов від відкупників до чиновників. 
Велика частина податків забезпечувалася непрямими податками - акцизами і 
прибутковими податками. 

Влада потребувала не просто в системі збору та ставок податків, вона 
потребувала наукової обґрунтованої теорії, яка поєднала б справедливість 
оподаткування – виправдання податків з ефективністю – максимальною вигодою 
всьому суспільству. Свій внесок в створення теорії оподаткування зробив Адам 
Сміт. Наприкінці XVIII ст. у своїй роботі «Дослідження про природу і причини 
багатства народів» він не тільки стверджував, що податки вигідні суспільству і це 
ознака свободи громадян, а не рабства, а й визначав основні принципи 
оподаткування, актуальні до нашого часу: 

- принцип справедливості – «піддані держави повинні по можливості, 
відповідно до своєї здатності і сил, брати участь в утриманні уряду, тобто 
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відповідно доходу, яким вони користуються під заступництвом і захистом 
держави». 

- принцип визначеності – «податок, який зобов'язується сплачувати кожна 
окрема особа, повинен бути точно визначений, а не довільний. Термін сплати, 
спосіб платежу, сума платежу – все це повинно бути ясно і виразно для 
платника... Невизначеність оподаткування розвиває нахабність і сприяє 
підкупності того розряду людей, які і без того не користуються популярністю 
навіть в тому випадку, якщо вони не відрізняються нахабством і продажність». 

- принцип зручності – «кожен податок повинен стягуватися в той час або 
тим способом, коли і як платникові найзручніше платити його». 

- принцип економії – «кожен податок має бути так задуманий і 
розроблений, щоб він брав і утримував із кишень народу якомога менше від того, 
що він приносить державному казначейству. Зобов'язуючи людей платити, він 
може тим самим зменшувати і навіть знищувати фонди, які дозволяли б їм 
здійснювати ці платежі з більшою легкістю» [1]. 

Четвертий етап у розвитку податків припав в Європі на XIX ст. і був 
пов'язаний з підйомом виробництва і економіки, пов'язаними з концентрацією 
виробництва – швидким зростанням міст, а також вивченням проблеми 
оподаткування протягом досить тривалого періоду. Держава змінила пріоритети в 
оподаткуванні. Головним об'єктом оподаткування став оборот - перехід цінностей 
від одного суб'єкта іншому. Отримали розвиток податки на оборот. Громадяни 
відчутно відчули податок на спадок. Поширилися податки на операції. Також 
набули поширення податки на капітал, в основному на його приріст у вигляді 
відсотків за цінними паперами або депозитними вкладами, зростання вартості 
активів. 

З цим етапом інтерес до систем оподаткування гасне. Податкові системи в 
різних державах стають все більш схожими один на одного. Винахідливість влади 
сильно обмежена, з одного боку, процедурами ухвалення рішень, а з іншого - 
розвиненістю економічної теорії в частині оподаткування. 

П'ятий етап у розвитку оподаткування був обумовлений переважним 
розвитком фінансової сфери, а також вдосконаленням методів управління і 
контролю фінансами. З відділенням функції власника від функцій управління 
були розроблені технології, що дозволяють власнику контролювати через фінанси 
об'єкти володіння своїм майном..  

Розвиток податків на п'ятому етапі і доповнювався і визначався розвитком 
економічної теорії. Економістів хвилювали не тільки питання збору податків, а й 
питання виробництва: що громадяни отримували в обмін на податки, яким чином 
найбільш ефективно організувати виробництво суспільних благ в обмін на 
податки. Основи економіки суспільного сектора були закладені на початку ХХ 
століття, в останнє десятиліття ця дисципліна отримала особливий розвиток. 

Отже, починаючи з моменту формування, пройшовши довгий шлях 
трансформації та розвитку, податки залишаються ефективним знаряддям втілення 
державної політики з питань соціального розвитку та економіки.  Процес 
формування податкової системи є безперервним. Тому виникає необхідність 
внесення змін до правової бази податкової системи з метою приведення її у 
відповідність тим соціально-економічним умовам які виникають у державі. 

Література: 1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства 
народов / А. Смит. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 654 с 

 
 
 
 



262 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРЯМИХ ТА НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ 

 
Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., 

здобувач вищої  освіти Гуща Я.С. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Податки – обов'язкові платежі, що стягуються з фізичних та юридичних 

осіб, що встановлюються органами законодавчої влади з визначенням розмірів, 
термінів сплати, призначені для забезпечення діяльності органів влади. 

Існує два види податків: непрямі та прямі. Непрямі податки – податки на 
товари та послуги, які встановлюються центральними і місцевими органами влади 
у вигляді надбавок до ціни товарів або тарифу на послуги і не залежать від 
доходів платників податків. Виробники і продавці виступають у ролі збирачів 
непрямих податків, уповноважених на те державою, а покупець стає платником 
непрямого податку. Найбільш поширені непрямі податки у вигляді акцизів, 
податку з продажів, мит, митних зборів. Прямі податки, в свою чергу, мають в 
якості об'єкта оподаткування дохід (прибуток) юридичних або фізичних осіб, 
майно, природні ресурси або інші чинники, що сприяють отриманню доходу [1]. 

Прямі та непрямі податки мають свої переваги та недоліки. Вагомою 
перевагою прямих податків є те, що вони стабільно і безперервно забезпечують 
поповнення державного бюджету. Ці податки є ефективним засобом 
цілеспрямованого впливу на фактор розподілу прибутку і гарантією стабільності. 
А вагомим недоліком прямих податків є їх відкритість, платник бачить, яку суму 
він платить. Тому виникає таке часте поширене явище як ухилення від сплати 
податку шляхом приховування своїх доходів. 

Отже, переваги прямих податків: 
- заздалегідь відомі, гарантовано поповнюють бюджет держави; 
- для справляння потрібні значні адміністративні витрати; 
- справедливі, тому що стягуються виходячи з платоспроможності 

платника. 
Недоліки прямих податків: 
 - прямий податок платити потрібно в обов'язковому порядку, тому у 

платника податків немає вибору, платити чи ні; 
 - для платника прямі податки психологічно більш помітні, тому що 

стягуються великі суми. 
Переваги прямого оподаткування: 
- соціальні – розподіл прямих податків відбувається таким чином, що 

більшу суму податку платять більш забезпечені верстви населення; 
- економічні – прямий податок забезпечує тісний зв'язок доходів населення 

з його платежами до державного бюджету; 
- регулюючі – в країнах, в яких добре розвинена ринкова економіка, прямі 

податки істотно регулюють більшість економічних процесів, наприклад, 
накопичення капіталу, інвестиції, ділова активність і так далі. 

Недоліки прямого оподаткування: 
- бюджетні – стабільне поповнення державного бюджету можливо тільки 

при оптимально розвинених ринкових відносинах, тому що тільки за таких умов 
формується реальна ринкова ціна і реальні доходи населення. Однак в цій ситуації 
можливі як прибуток, так і збитки і це є мінусом системи прямих податків; 

- контрольні – щоб контролювати надходження податків до державної 
скарбниці необхідно створювати розширені апарати управління системою 
оподаткування з використанням новітніх способів контролю над платниками 
податків; 
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- організаційні – для такого виду податків необхідна складна система 
механізму вилучення податків через складні методики бухгалтерського облікову 
та звітності. 

Переваги непрямих податків наступні: 
- має прихований характер стягування; 
- гарантує фіскальний ефект для державної скарбниці; 
- є можливість вибрати платити чи не платити цей вид податку, купуючи 

або відмовляючись від придбання відповідних товарів і послуг, які підлягають 
оподаткуванню цим податком; 

Найголовніший позитивний момент в непрямих податках - його 
прихованість, потенційні платники податків можуть і не здогадуватися про те, що 
вони платять цей вид збору. За допомогою прихованих непрямих податків 
можливо добре підняти і підтримувати ціну товарів, які мають малу собівартість. 

Непрямі податки також мають кілька мінусів, а саме: 
- непостійні для поповнення бюджету держави; 
- на стягування їх потрібно набагато більше адміністративних витрат; 
- згубно впливають на малий бізнес. 
Підводячи підсумки прямої і непрямої системи оподаткування можна 

зробити такі висновки: людство придумало систему оподаткування, а також різні 
види податкових зборів. Всі податкові збори поділяються на прямі і непрямі. 

Аналізуючи зазначені вище недоліки і переваги прямих і непрямих 
бюджетних зобов'язань можна сказати, що вони здатні як покращувати існування 
населення, так і погіршувати його. Критерієм відмінності між ними є статус 
платника податків, який повинен сплачувати такі платежі до державного 
бюджету, як того вимагає законодавство. 

Література: 1. Податкова система: навч. посіб. / Клокар О. О. [та ін.]. — 
Львів : Сполом, 2016. — 487 с. 
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Система економічної безпеки будівельного підприємства складається з 
комплексу заходів: фінансова безпека — питання фінансово-економічної 
діяльності підприємства, платоспроможності та інші «грошові питання»;  силова 
безпека — це режим фізичної охорони об'єкта, особиста охорона керівництва, 
протидія криміналу, взаємодія з правоохоронними та іншими державними 
органами; інформаційна безпека — захист власної інформації. При необхідності 
інформаційно-аналітична робота, розвідка; техніко-технологічна безпека — 
формування технічної бази й устаткування, технологій і бізнес-процесів, які 
посилюють конкурентоспроможність підприємства на ринку; правова безпека — 
юридичне забезпечення діяльності підприємства: відносини з державою, 
партнерами, конкурентами, постачальниками; кадрова безпека — це люди, яким 
працедавець довіряє свої активи, ресурси й делегує повноваження для виконання 
всіх вище вказаних заходів. Забезпечення економічної безпеки підприємства тісно 
пов’язане з усуненням погроз та кризових явищ, які супроводжують будівельні 
підприємства України. 
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Кадрова безпека займає домінуюче положення по відношенню до інших 
елементів системи безпеки, оскільки вона «працює» з персоналом, кадрами, а 
вони в будь-якій складовій первинні [1, с. 120]. 

Ми пропонуємо під кадровою безпекою розуміти такий стан індивідуумів, 
колективу підприємства, його людського потенціалу та системи управління 
персоналом, при якому забезпечується ефективне використання економічного 
потенціалу та розвиток підприємства. Відповідно до цього кадрова небезпека 
проявляється у вигляді кадрових ризиків та пов’язаних з ними загроз, що 
призводять до виникнення кризових явищ на підприємстві. 

Узагальнення поглядів на сутність кадрової безпеки дозволили нам 
зробити висновок, що управління кадровою безпекою в сучасних умовах 
геополітичних трансформацій пов’язане з нейтралізацією ризиків, попередженням 
виникнення загроз та кризових явищ, а також у забезпеченні ефективності 
управління персоналом за рахунок формування в персоналу властивостей, 
характеристик, що створюють умови захищеності інтересів власників та самого 
персоналу від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Ми вважаємо, що мета кадрової безпеки на будівельних підприємствах в 
умовах трансформаційних змін полягає у створенні умов для формування 
конкурентоспроможного колективу та в попередженні й нейтралізації кадрових 
ризиків. 

Мета повинна бути конкретизована в задачах. Задачі кадрової безпеки 
визначаються, по-перше, залежно від рівнів управління організацією, по-друге, 
залежно від типів загроз, і, по-третє, залежно від груп ризику. При формуванні 
задач важливо враховувати, що кадрова безпека є комбінацією складових, 
пов’язаних між собою складними й часто завуальованими зв’язками [1, с. 120]. 
Залежно від рівнів управління організацією задачі кадрової безпеки пов'язані з 
тим фактом, що у складі корпоративної безпеки кадрова безпека реалізується 
спочатку на рівні стратегії, а потім конкретизується в програмах і методиках. На 
стратегічному рівні визначається кадрова політика підприємства, відбувається її 
ув'язка із загальною тенденцією його розвитку, визначаються основні напрями 
роботи служби управління кадрами. Задача на цьому етапі – визначення проблем 
підприємства, визначення напрямків їх вирішення, розробка певних правил і 
норм, обов'язкових для всієї організації,  що сприяють забезпеченню кадрової 
безпеки. Відповідно до сформульованої стратегічної мети служба управління 
персоналом формує певні вимоги до якісного складу кадрів і внутрішнього 
середовища підприємства. На оперативному рівні управління кадровою безпекою 
відбувається через оформлення принципів стратегії підприємства в нормативних 
документах для служби управління персоналом. В них даються чіткі вказівки 
щодо питань кадрової безпеки. Саме відповідно до цих інструкцій здійснюються 
заходи щодо її забезпечення. 

Підлеглий стратегічній меті оперативний рівень дає співробітнику 
відповідь на питання, що йому потрібно робити в цьому плані, розкриває 
теоретичний шлях в практичних рекомендаціях. Для інших співробітників 
підприємства, безпосередньо не пов'язаних із здійсненням кадрової безпеки, цей 
рівень також пов'язаний з посадовими інструкціями, інструкціями з техніки 
безпеки, обов'язковими нормами та правилами, метою яких, у тому числі, є 
забезпечення кадрової безпеки. 

Практична реалізація ідей і документів верхніх рівнів управління 
відбувається на тактичному рівні. Тут співробітник служби управління 
персоналом реалізує свої уміння й навики відповідно до нормативних актів 
підприємства, у дусі стратегії підприємства в конкретних умовах здійснення 
кадрової безпеки. Тактичний рівень дає відповідь на питання, як здійснити те, що 
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визначено на вищих рівнях. Тут задача кожного співробітника полягає в 
застосуванні своїх здібностей на благо підприємству [2, с. 83]. 

Резюмуючи вищесказане, виділимо основні загальні задачі кадрової 
безпеки будівельних підприємств в сучасних умовах геополітичних 
трансформацій: участь у формуванні кадрової стратегії підприємства, процесах 
планування людських ресурсів, інформаційній, фінансовій політиці, розвитку й 
оцінці персоналу; формування вимог до співробітників підприємства щодо 
безпеки; складання відповідної нормативної документації для співробітників 
служби управління кадрами; складання нормативної документації для інших 
співробітників підприємства на користь дотримання кадрової безпеки; проведення 
інформаційно-роз'яснювальної роботи зі співробітниками підприємства; 
виявлення, попередження і припинення небажаних дій з боку співробітників 
підприємства, що можуть спричинити завдання шкоди його інтересам; 
проведення заходів, направлених на недопущення осіб до заняття посадових 
позицій, зловживаючи якими, вони можуть завдати своїми діями шкоди 
підприємству; моніторинг, направлений на забезпечення кадрової безпеки. 
Представленні положення дозволяють сформувати концептуальні основи 
управління кадровою безпекою на будівельних підприємствах. 

Об’єктом системи кадрової безпеки на будівельних підприємствах є 
працівник як індивідуум, колектив, людський капітал, система управління 
персоналом. Суб’єктом є працівники служби кадрової безпеки та управлінський 
персонал, що пов'язаний з реалізацією заходів кадрової безпеки. Мета полягає у 
створенні умов для забезпечення конкурентоспроможності колективу та як 
найповнішої реалізації трудового потенціалу, а також у нейтралізації ризиків та 
попередженні виникнення загроз і кризових явищ. 

Принципи кадрової безпеки наступні: своєчасність; безперервність; 
плановість; гнучкість; комплексність. 

Нами визначено наступні групи завдань забезпечення кадрової безпеки на 
будівельних підприємствах: оцінка кадрової безпеки; дослідження та виявлення 
ризиків кадрової безпеки, у тому числі тих, що визвані трансформаційними 
змінами; розробка та реалізація інструментарію забезпечення кадрової безпеки. У 
контексті проведеного нами дослідження є логічним, що механізм забезпечення 
кадрової безпеки має включати такі підсистеми: підсистема оцінки кадрової 
безпеки, підсистема ідентифікації кадрового ризику, підсистема формування 
портфелю ризиків, підсистема моделювання заходів з нейтралізації ризиків, 
підсистема реалізації заходів з забезпечення кадрової безпеки. 

Важливим етапом забезпечення кадрової безпеки є визначення вихідного 
рівня безпеки [3, с. 268]. З цією метою необхідно проводити оцінку кадрової 
безпеки. Проте аналіз наукової літератури з цієї тематики свідчить про низьку 
розробленість цього питання.  

Під критерієм кадрової безпеки слід розуміти ознаку або суму ознак, на 
підставі яких може бути зроблений висновок про те, чи знаходиться персонал 
підприємства в стані безпеки чи ні. Такий критерій повинен не просто 
констатувати наявність кадрової безпеки підприємства, але й оцінювати її рівень. 
Якщо використання критерію зводитиметься тільки до констатації кадрової 
безпеки, то в цьому випадку неминуча суб'єктивність оцінки. Критерій кадрової 
безпеки повинен бути вибраний так, щоб з його допомогою можна було б 
отримати кількісну оцінку рівня безпеки. Причому, кількісну оцінку рівня 
кадрової безпеки бажано було б отримати за допомогою тих показників, які 
використовуються в плануванні, обліку й аналізі діяльності будівельного 

підприємства, що є передумовою практичного застосування цієї оцінки. 
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Кадрова безпека (або небезпека) є результатом діяльності системи 
управління кадровою спільністю, а не якихось зовнішніх причин. Сказане 
означає, що поява різних небезпек – це, перш за все, результат непродуманих 
рішень. Тому здійснення безпеки можливе двояким чином: або боротьбою з 
небезпеками в міру їх виникнення, або недопущенням рішень, що породжують 
небезпеки. У першому випадку заходи щодо боротьби з небезпеками 
приймаються після їх появи, у другому спільність прагне не допустити 
виникнення небезпек.  Результатом ототожнення безпеки з саморегулюванням є 
ентропійне розуміння безпеки й гомеостатичне розуміння безпеки. Ентропійне 
розуміння безпеки базується на розумінні ентропії як частини внутрішньої енергії 
замкнутої системи, як елемент внутрішньої неврегульованості системи. Безпека і 
стійкість системи розглядається при цьому як певна залежність від спрямованості 
й динаміки ентропійних процесів. 

Література: 1. Поскрипко Ю.А. Механізми вдосконалення інтелектуально-
кадрової складової економічної безпеки підприємств // Наукові записки УНДІЗ. 
2012. №2(22). С.118-120. 2. Пакуліна А.А., Пакуліна Г.С. Модернізація системи 
стимулювання персоналу вітчизняних підприємств // Матеріали XV міжнародної 
науково-практичної конференції «Дослідження з економіки у 2018 році» (2 
лютого 2018 р., м. Краматорськ, Україна). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 
С. 81–84. 3. Момот Т. В., Чжан Х. Ю. Визначення індикаторів кадрової безпеки в 
складі фінансово-економічної безпеки. Бізнес Інформ. 2015. № 8. С. 266–271. 
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Мале підприємництво – невід’ємна складова ринкової економіки, що надає 

їй гнучкості, мобілізує фінансові та виробничі ресурси, пришвидшує темпи 
науково-технічного прогресу, розв’язує нагальну проблему зайнятості населення, 
а також формує економічно самостійний і стабільний середній клас. Тому 
усебічна підтримка малого підприємництва та побудова соціально орієнтованої 
економіки у перспективі має стати головним вектором динамічного розвитку і 
реформування економіки України, що сприятиме стабільному підвищенню рівня 
життя населення та зміцненню фінансового становища країни загалом 

Підприємницька діяльність є основою економіки будь-якої розвиненої 
ринкової країни. Малий і середній бізнес охоплює найбільшу частку ринку та 
найрізноманітніші види економічної діяльності, маючи при цьому значні 
конкурентні переваги порівняно з великим бізнесом. Відсутність належної 
підтримки малого й середнього бізнесу з боку зацікавлених учасників 
економічних відносин породжує низку проблем щодо ефективного їх 
функціонування та розвитку. Вирішення існуючих проблем визначає необхідність 
розробки системи підтримки малого й середнього бізнесу, яка дасть змогу 
сформувати стратегічні засади такої підтримки та розробити управлінські 
технології стимулювання розвитку малого й середнього бізнесу для забезпечення 
необхідних етапів ефективного регіонального розвитку [4]. На сьогоднішній день 
тема дуже актуальна, адже  на сучасному етапі трансформації економіки України 
одним із головних чинників стабільності соціально-економічних відносин у 
державі є забезпечення сталого економічного зростання та розвитку регіонів на 
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основі мобілізації й ефективного використання всього комплексу наявних умов та 
відповідних ресурсів. 

Перехідний стан соціально-економічної системи України є об’єктивним 
етапом її розвитку, зумовленим характером руху кожної системи від початку 
становлення до досягнення вищого стану і від нього до стану регресу, стагнації, 
коли через зміни в середовищі і власних елементах система припиняє 
функціонування [2]. 

Економічний розвиток, його сутність та особливості ґрунтуються на 
еволюційних змінах та характері виконуваних ним функцій у визначений період 
часу. Суспільний прогрес і трансформаційні перетворення у світі зумовили зміни 
в структурі економіки, підвищили значення конкурентних сил у процесі 
визначення парадигми сучасного економічного розвитку не тільки країни, а й 
окремих регіонів. Адже саме на рівні регіонів відбуваються стрімкі перетворення 
та більш ефективний розвиток усіх його складових. 

Зміни, що стимулюють рух від однієї системи до іншої, є різноманітними 
за своєю суттю та вектором руху. Вони є активними та пасивними; системними та 
безсистемними; на рівні світового, національного чи регіонального впливу; 
державними, галузевими, регіональними; прямого втручання або зворотного та 
інші. 

Малий та середній бізнес, який характеризується гнучкістю і можливістю 
пристосовуватися до зовнішніх умов, що змінюються, може стати потужним  
фактором у подоланні кризових явищ в економіці регіону, формуванні та 
розвитку конкурентних переваг регіональної економіки. 

Успішне функціонування підприємництва є вагомим чинником розв’язання 
важливих соціально-економічних проблем і суперечностей, а також виступає 
запорукою подальшого інтенсивного зростання регіону і держави в цілому. Малі 
та середні підприємства як самостійні елементи ринкової економіки займають 
переважну частку в таких галузях економіки, як оптова та роздрібна торгівля, 
харчова промисловість та будівництво, одночасно стимулюючи розвиток 
конкуренції в економіці, забезпечуючи зайнятість населення та сприяють 
збільшенню обсягу вироблених товарів і послуг у конкретному регіоні [3].  
Мале та середнє підприємництво несе на собі значне смислове навантаження. 
Дрібні і середні підприємства здатні швидко  заповнювати ніші, що утворюються 
в споживчій сфері, порівняно швидко створювати атмосферу конкуренції.  

Малий бізнес відіграє важливу роль для розвитку ефективного середнього 
бізнесу, що в процесі свого зростання та розвитку переходить в іншу, більш 
масштабну категорію. Тому малий і середній бізнес розглядають у єдності, 
схожості цілей, інститутів, масштабів, що спонукає до загальної більш ефективної 
їхньої взаємодії та виключає процес пригнічення малого бізнесу великим.  

Малий бізнес утверджується шляхом створення розгалуженої системи 
організації таких підприємств. Згідно із Законом України «Про підприємства», 
одним з критеріїв віднесення до малого підприємства є кількість зайнятих на 
ньому працівників. 

На відміну від великого, малий та середній бізнес має певні переваги, які 
забезпечують розвиток регіональної економіки країни: 
- він не вимагає великих інвестицій та характеризуються швидкою окупністю
витрат;
- здатність більш динамічно та оперативно розвиватися, забезпечує необхідну
мобільність в умовах ринку, орієнтуючись на інновації, і швидко реагують на
запити споживачів;
- відкритість доступу та легкість входження до цього сектора економіки, на
відміну від великого бізнесу, що збільшує можливість залучати до роботи на своїх
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підприємствах таких спеціалістів, які працюють на свій страх та ризик за 
невелику винагороду; 
- малий та середній бізнес значно підвищує рівень конкуренції на ринку та 
спонукає підприємців до більш ефективної та якісної діяльності, в той час як 
великі підприємства монополізують ринок. Завдяки конкуренції підприємства 
малого та середнього бізнесу краще забезпечують місцеві ринки товарами й 
послугами, тоді, як великий бізнес діє в межах всієї території країни, тому 
повільно освоює ринок кожного регіону; 
-  підприємства малого та середнього бізнесу вирішують проблеми зайнятості в 
регіоні за допомогою створення робочих місць, надають роботу працівникам, 
вивільненим у процесі реструктуризації великих підприємств, створюють 
передумови формування середнього класу, існування якого послаблює 
притаманну ринковій економіці тенденцію до соціальної диференціації та 
розширює соціальну базу реформ; 
- підвищують рівень конкурентоспроможності регіонів та галузей унаслідок 
високої мобільності у використанні ресурсів, невеликих термінах часу 
переформатування діяльності; 
- вирішують значну кількість соціальних проблем та організації соціальної сфери 
в регіональних господарських комплексах. Надають послуги в сфері освіти, 
охорони здоров’я, культурі та інше. Таке спрямування стимулює активне 
розширення стандартів соціалізації економіки.  

Малі й середні підприємства виконують в економіці країни низку важливих 
та специфічних функцій. В економічній літературі  загальновизнані чотири 
основні функції малого і середнього бізнесу: соціальна, економічна, ресурсна, 
творча [1]. 

Економічна функція малого і середнього бізнесу виявляє можливості 
каталізатора економічного розвитку, який істотно впливає на структурну 
перебудову в економіці, збільшує обсяги виробництва й надання послуг, 
стимулює інвестиційну діяльність, підвищує рівень попиту й пропозиції, 
прискорює темпи економічного розвитку регіональної економіки.  

Отже,  для  нормального  розвитку малого  та  середнього  бізнесу  владні  
структури на рівні держави та регіонів мусять створювати відповідне  регулююче  
середовище. Вплив малого й середнього бізнесу на економічний розвиток регіону 
відбувається за умов наявності ефективної системи підтримки малого й 
середнього бізнесу, на який впливає рівень споживання населення, який визначає 
економічний розвиток регіонів України. Тому між розвитком малого й середнього 
бізнесу та економічним розвитком регіону існує пряма залежність. 

Література: 1. Вороніна Л.І. Малий бізнес та підприємництво в ринкових 
умовах господарювання: навч. пос../за ред. Л. І. Вороніної. Київ: Вид-во Європ. 
ун-ту, 2002. 307 с. 2. Фінагіна О. В. Ринкова трансформація в регіоні: особливості 
розвитку та діагностування: монографія/НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. 
Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. 228 с. 3. Регіональні особливості розвитку 
малого та середнього бізнесу на прикладі Чернігівської області: [Електронний 
ресурс] / Режим доступу: 
file:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D1%8F/Desktop/inek_2013_7_31.pdf. 
4.Сучасний стан та тенденції діяльності підприємств малого бізнесу в Харківській 
області: [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
file:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D1%8F/Desktop/170454-376258-1 
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КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Канд. екон. наук, доц. Пакуліна А. А., 
здобувач вищої  освіти Кулімякіна Д.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  
 
Контролінг служить підсистемою одного з блоків інформаційної системи 

управління, що обслуговує процес прийняття управлінських рішень. Сучасний 
бізнес надзвичайно динамічний, власники і менеджери компаній вимушені 
постійно вдосконалювати методи і техніку управління. Важливою є проблема 
прийняття стратегічно правильних рішень по веденню та розвитку бізнесу для 
підприємств, бо в Україні багато з яких зіштовхнулися з проблемами 
неплатoспрoмoжнoсті, низької ліквідності, збиткової діяльності  або взагалі 
опинилися на грані банкрутства,  тому місце контролінгу в системі стратегічного 
управління на сьогоднішній день дуже актуальна тема.  

Система, що керує підприємством, повинна бути орієнтована на 
досягнення поточних (оперативних) цілей у вигляді отримання прибутку, на 
стратегічні – виживання підприємства, кoнкурентoспрoмoжність, збереження 
робочих місць. Саме контролінг є системою, у якій переважним стає комплексне 
вирішення проблем. 

Основними функціями контролінгу можна назвати: прогнозування; 
планування; фінансовий аналіз; фінансова стратегія; координація;      
бюджетування; методологічне забезпечення; внутрішній консалтинг;     
внутрішній аудит; оцінка ризиків; фінансовий контроль, ревізія; система раннього 
попередження і реагування [4, c.15].  

Сфери діяльності контролінгу: маркетингова діяльність; виробнича 
діяльність; кадрова діяльність; фінансова діяльність; інвестиційна діяльність; 
логістична діяльність.  

На підприємствi необхіднo cпрямувати діяльність всіx структурниx 
підрозділів тa служб нa впровадження cиcтеми контролінгy. 

Слyжбу кoнтрoлінгy слiд формyвати iз неoбхiднoї кiлькoсті прaцюючих, 
щo визначaється oбсягoм вхiднoї i вихiднoї iнфoрмації для управлiння [5, c.12]. 
Пoвинен дoтримуватися кoмандний принцип рoботи, коли певне велике 
аналітичне завдання співрoбітники служби кoнтролінгу виконують усі разoм, 
дoпoмагаючи oдин однoму. 

Дoсвiд впрoвадження кoнтрoлінгу нa вeликих пiдприємствах пoказує, щo 
рацioнальним є тaкий склaд слyжби кoнтрoлінгy: нaчальник слyжби кoнтрoлінгy; 
кoнтрoлер-кyратoр цeхів; кoнтрoлер-спецiаліст з yправлінськoгo oблікy; 
кoнтрoлер-спецiаліст з iнфoрмаційних систем [3]. Кoнтрoлери підприємств 
відiграють ключoву рoль y рoзрoбці i здiйсненні стратегiї підприємства. Вoни 
надaють iнфoрмацію, якa oднoчаснo є базoвoю для фoрмування прaвильнoї 
стрaтегії yправління. В рамках oкремoгo підприємства кoнтрoлінг є чіткo 
oрганізованoю системoю кoнтрoлю за викoнанням усіх пoставлених завдань і 
дoручень, щo передбачені бізнес-планoм, і oхoплює всі рівні – від рoбoчих місць, 
бригад дo управління вирoбництвами і підприємствoм в цілoму. Відпoвідальність 
за прoведення метoдики прoцесу контрoлінгу несе керівник підприємства. 
Система бухгалтерськoгo oбліку є oднією з oснoвних складoвих кoнтрoлінгу, і 
регулюється нoрмативними актами держави. 

Кoнтрoлінг здійснює сервісну функцію. Йoгo oснoвні клієнти – вище 
керівництвo, керівники та спеціалісти функціoнальних підрoзділів підприємства. 
З oрганізаційної тoчки зoру контрoлінг – структурний елемент підприємства – 
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підрoзділ, служба абo відділ, щo здійснює функції кoнтрoлінгу, визначені 
внутрішніми дoкументами підприємства. 

Пoвнoцінне функціoнування служби кoнтрoлінгу тіснo пoв’язане з 
oптимізацією інфoрмаційних пoтoків нa пiдприємстві, a сaме з aвтoматизацією 
фінaнсoвo-гoспoдaрськoї дiяльнoсті пiдприємства i викoристанням інфoрмаційних 
технoлoгій [2]. 

Для більшoсті вітчизняних підприємств кoнцепція контрoлінгу є лише 
перспективoю і наразі не вхoдить дo числа таких базoвих систем управління 
підприємствoм, якими є управлінський oблік, менеджмент, маркетинг чи фінанси 
[1]. Хoча кoнтрoлінг перш за все пoв’язується зі слoвoм «контроль», він є 
набагатo ширшим пoняттям і oхoплює значнo більшу сферу діяльнoсті 
підприємства ніж прoста система перевірки. Кoнтрoлінг – це система вивчення 
пoведінки екoнoмічнoгo механізму кoнкретнoгo підприємства та рoзрoбки шляхів 
для дoсягнення мети підприємства. 

Німецький професор Е. Майєр, автор сучасної концепції контролінгу, 
визначає його як систему управління процесом досягнення кінцевої мети і 
результатів діяльності підприємства. Така постановка питання не виключає інших 
об’єктів контролінгу, так як для досягнення головної цілі – отримання прибутку – 
підприємство має виконати проміжні стратегічні завдання – завоювати певну 
частку ринку, вистояти або перемогти в конкурентній боротьбі. Застосовуючи 
методи стратегічного контролінгу можна раніше конкурентів, озброєних 
традиційними методиками, спрогнозувати зміни попиту, що можуть трапитись у 
найближчий час, проблеми у сфері взаємовідносин в навколишньому середовищі, 
про зміну ефективності використовуваних технологій. Тому головним принципом 
контролінгу за Е. Майєром є: «Сьогодні робити те, про що інші завтра тільки 
будуть думати» [4, с. 12]. 

Під стратегічним фінансовим контролінгом розуміють комплекс 
функціональних завдань, інструментів і методів дoвгoстрoкoвoгo (три і більше 
років) управління фінансами, вартістю та ризиками. У рамках стратегічного 
фінансового контролінгу зусилля фінансових служб підприємств концентруються 
на виконанні таких основних завдань: визначення стратегічних напрямів 
діяльності підприємства;  визначення стратегічних факторів успіху; визначення 
стратегічних цілей і розробка фінансової стратегії підприємства; впровадження 
дійової системи раннього попередження та реагування (перманентний аналіз 
шансів і ризиків, сильних та слабких сторін); визначення горизонтів планування; 
довгoстрoкoве фінансове планування: планування прибутків та збитків, Cash-flow, 
балансу, основних фінансових показників; довгострокове управління вартістю 
підприємства та прибутками його власників; забезпечення інтеграції 
довгострокових стратегічних цілей та оперативних завдань, які ставляться перед 
окремими працівниками та структурними підрозділами. 

Найважливішим завданням стратегічного контролінгу є забезпечення 
життєздатності підприємства в довгостроковому періоді на основі упрaвління 
існуючим потенціaлом тa створення додaткових фaкторів успіху. Нaявний у 
підприємствa потенціaл розвитку визнaчaється такими основними фaкторами: 
фінaнсове зaбезпечення та можливості зaлучення додaткового кaпітaлу; нaявність 
квaліфіковaного персонaлу; нaявність нaдійних і дешевих джерел постaчaння 
сировини тa мaтеріaлів; нaявність ринків збуту продукції; виробничий потенціaл; 
ефективнa організаційнa структурa; високa якість менеджменту. 

Стратегічний план повинен враховувати результати аналізу сильних і 
слабких сторін підприємства, вимоги партнерів по ринку та інтереси власників. 
Розробка стратегічного плану є результатом спільних дискусій керівництва і 
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провідних менеджерів підприємства. Контролер при цьому відіграє активізуючу 
роль і виступає модератором та синтезатором процесу. 

Необхідною передумовою успішного стратегічного контролінгу є 
висококласний бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік.  

Отже, контролінг є новим явищем в теорії і практиці сучасного управління 
Контролінг - процес, що передбачає аналіз та оцінку фінансово-господарської 
діяльності підприємства для узгодження її зі стратегічними цілями; економічно 
спрямовану функцію управління, що досліджує шляхи підвищення 
результативності діяльності підприємства; явище, оскільки контролінг пов’язаний 
із забезпеченням інформацією систему управління підприємством. Контролінг y 
стратегічному управлінні має своєю головною метою здійснення моніторингу 
досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Література: 1. Воронкова А.O. Концепція управління 
конкурентоспроможним потенціалом підприємства / Економіст / А.O. Воронкова. 
– 2007. – №8. – с. 147. 2. Гребець О. Б. Контролінг як сучасна система управління 
/ О.Б. Гребець // Економіка та держава. – К.: Лібра, 2009. – № 12. – 112 с. 3. 
Калайтан Т.В. Контролінг. Навчальний посібник / Т.В. Калайтан. – Л.: Новий 
Свiт-2000, 2010. – 252 с. 4. Пономарьова І.В. Формування збалансованої системи 
показників стратегічного управління підприємством / І.В. Пономарьова // Вісник 
92 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Д.: 
ЦУЛ, 2008. − №10(128). – С. 40-44. 5. Шеремет О.О. Фінансовий aналіз. 
Навчальний посібник / О.О. Шеремет. – К.: Кондор, 2009. – 194 с. 

 
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Канд. екон. наук, доцент Пакуліна А. А., 
здобувач вищої  освіти Новікова А.О., 
здобувач вищої  освіти Пищалка А.П. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Гомеостатичне розуміння безпеки ґрунтується на понятті гомеостазу як 
сукупності реакцій, направлених на усунення або максимальне обмеження дії 
різних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, що порушують 
відносну динамічну постійність складу і властивостей внутрішнього середовища, 
яке визначає стійкість системи. Безпека тут розуміється, таким чином, як стійкий 
стан системи, що виникає в результаті підтримки рівноваги з навколишнім 
середовищем. Проте ототожнення безпеки з гомеостазом призводить до 
заперечення розвитку, який порушує рівновагу існуючого стану системи. 

Безпеку системи необхідно розглядати, перш за все, як поєднання трьох 
явищ: 1) як відсутність небезпек і загроз; 2) як достатній ступінь стійкості до 
загроз, які виникають, певний імунітет, запас міцності тих або інших об'єктів; 3) 
як готовність і здатність захищатися або усувати ці загрози й відновлювати 
статус-кво [1]. 

Безпека – це стан життєдіяльності системи, що гарантує її якісну 
визначеність у параметрах надійності існування та сталого розвитку. Критеріями 
кадрової безпеки є надійність персоналу й забезпечення сталого розвитку 
підприємства.  

Ґрунтуючись на таких критеріях, в сучасних умовах геополітичних 
трансформацій розвивається індикаторний підхід до оцінки кадрової безпеки, 
який полягає у формуванні системи індикаторів та розрахунку інтегрального 
показника. Індикатори розглядаються як порогові значення показників, а оцінка 
встановлюється за наслідками порівняння (абсолютного або відносного) 
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фактичних показників діяльності підприємства з індикаторами. 
Використовуються такі показники: 1) співвідношення коефіцієнта обороту з 
прийому й коефіцієнта обороту з вибуття. Коефіцієнт обороту з прийому 
визначається відношенням числа прийнятих за певний період часу до 
середньооблікової чисельності протягом даного періоду. Коефіцієнт обороту з 
вибуття визначається відношенням числа звільнених за певний період часу до 
середньооблікової чисельності протягом даного періоду. Значення отриманого 
співвідношення, в першу чергу співвідношення компенсації, говоритиме про 
збалансованість, динамічну рівновагу у формуванні трудових ресурсів. Рівень 
цього показника для оцінки кадрової безпеки має наступну шкалу: рівень А – 1; 
рівень В – 0,5 - 1; рівень С – < 0,5; 2) професійний склад кадрів. Привласнення 
вказаної якісної характеристики здійснюється на основі експертної оцінки. Рівень 
цього показника для оцінки має таку шкалу: рівень А – відповідає потребі; рівень 
В – необхідне навчання й оновлення персоналу; рівень С – не відповідає 
потребам, необхідне радикальне оновлення персоналу; 3) зміна виробітку на 
одного працівника. Виробіток визначається відношенням обсягу виробленої 
продукції до середньооблікової чисельності працівників. Потім розраховується 
зміна виробітку як відношення виробітку поточного періоду до виробітку 
попереднього періоду. Рівень цього показника для оцінки має таку шкалу: рівень 
А –   >10 %; рівень В – 0 – 10 %; рівень С – < 0. 

Основною проблемою застосування цього методу є те, що оцінка рівня 
безпеки допускає визначення з високим ступенем точності бази порівняння – 
індикаторів. Саме рівень точності індикатора в цьому випадку і є проблемою. 
Проблема полягає в тому, що зараз відсутня методична база визначення 
індикаторів, яка повинна враховувати особливості діяльності підприємства, 
обумовлені, зокрема, його галузевою приналежністю, формою власності, 
структурою капіталу, існуючим організаційно-технічним рівнем. А якщо ще 
додати необхідність постійного уточнення величини індикатора внаслідок 
постійної динаміки зовнішнього середовища і внутрішніх змін у діяльності 
підприємства, то складність проблеми в багато разів збільшується, оскільки 
індикатори-показники взаємопов'язані та взаємообумовлені. У цьому випадку 
виникає необхідність постійного корегування системи показників, що є 
індикаторами кадрової безпеки підприємства, а це спричиняє за собою 
збільшення трудомісткості управлінських робіт і, зважаючи на неординарність 
виконуваних при цьому дій і управлінських рішень, що ухвалюються, вимагає 
залучення кваліфікованих фахівців. Саме кваліфіковані фахівці здатні встановити 
значення індикаторів і організувати їх моніторинг. У разі некваліфікованого 
визначення індикаторів неправильно може бути визначений рівень економічної 
безпеки підприємства, що може спричинити за собою ухвалення управлінських 
рішень, не відповідних реальному стану справ.  У цілому інтерпретація цього 
підходу на рівні підприємства є абсолютно не розробленою й дослідження вчених 
характеризуються поверхневістю. Адже  відсутня сукупність індикаторів, і в 
першу чергу порогових значень показників, що дозволяють визначити рівень 
кадрової безпеки. 

Орієнтуючись на позицію, згідно з якою кадрова безпека може бути 
визначена через сталий розвиток, слід розвинути цю думку й говорити про те, що 
в результаті забезпечення підприємства надійними кадрами з'являється 
можливість стійкого розвитку, що виявляється через отримання підприємством 
прибутку (приріст прибутку за рахунок трудового чинника), тоді логічно б 
припустити, що і критерієм кадрової безпеки підприємства є прибуток, який 
отримано в результаті взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища, та яким 
підприємство може вже розпоряджатися на свій розсуд, тобто чистий прибуток. 
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Таким чином, критерій «сталий розвиток» розкривається через показник 
«отриманий підприємством прибуток за рахунок трудового чинника». Проте 
однозначно вибрати приріст прибутку за основний критерій є вельми спрощеним 
підходом до рішення проблеми оцінки кадрової безпеки підприємства. Сама по 
собі величина приросту прибутку підприємства, будучи абсолютною величиною, 
може розглядатися як підстава, передумова. Основою для подібного твердження є 
той факт, що наявність чистого прибутку вже саме по собі свідчить про позитивні 
результати експлуатації активів підприємства (у тому числі й персоналу), що 
дозволяє йому відшкодувати витрати на виробництво й реалізацію продукції, 
зробити необхідні платежі до бюджетів різних рівнів і, принаймні, забезпечити 
просте відтворювання капіталу й робочої сили. Отримання підприємством 
прибутку вже свідчить про узгодження до певної міри його інтересів з інтересами 
суб'єктів зовнішнього середовища. 

Інша справа, що абсолютна величина чистого прибутку підприємства не 
дозволяє встановити міру, ступінь або рівень цього узгодження і, відповідно, 
вжити необхідних заходів. До того ж абсолютна величина прибутку підприємства 
не дозволяє встановити міру інтенсивності експлуатації активів підприємства, 
тобто встановити «ціну» отримання прибутку. Очевидно, що при оцінці повинні 
використовуватися результати порівняння величини отриманого чистого 
прибутку за рахунок забезпечення кадрової безпеки з вибраними для цієї мети 
базами порівняння.  

Приріст прибутку підприємства за рахунок трудового чинника – у вигляді 
абсолютної величини або її співвідношення з ресурсами, що витрачують 
(ефективності) – може розглядатися як передумова для висновку про кадрову 
безпеку підприємства. При цьому якщо звернути увагу на даний підхід з позицій 
оцінки трудового потенціалу, то це і є використання доходного методу його 
оцінки. 

Науковий інтерес представляє і застосування витратного підходу до оцінки 
вартості трудового потенціалу, відповідно до якого вартість кадрового потенціалу 
являє собою сукупність фактичних витрат на його створення. Причому, ці витрати 
можуть визначатися за історичною ціною залучення кадрового складу (фактична 
заробітна плата, витрати на забезпечення умов праці, оплата соціального 
забезпечення) та за ціною компенсації. Остання передбачає визначення витрат, 
пов’язаних із заміною всіх працівників. У цьому випадку підсумовується зарплата 
працівників за 0,5–2 місяці (еквівалент винагороди рекрутингової компанії з 
найму за добір кандидатів на вакантні посади). Якщо оцінюваний бізнес істотно 
залежить від конкретних менеджерів, за цими кандидатурами додатково 
враховується зарплата ще за два місяці (час, необхідний для адаптації підібраних 
кандидатів до специфіки діяльності підприємства). Якщо здійснюється оцінка за 
вакансіями провідних спеціалістів (внутрішньо фірмової еліти), то в загальній 
сумі заробітної плати працівників враховується вартість тренінгу команди. 

Одним з можливих способів визначення вартості кадрового потенціалу за 
допомогою витратного підходу є метод можливої собівартості, використання 
якого базується на проведенні внутрішнього аукціону адміністрацією 
підприємства, де «лотами» виступають усі працівники, а «покупцями» – 
начальники відділів. Якщо на здібності працівника не виявлений попит, то його 
ціна приймається рівною нулю, а сукупна ціна всіх інших працівників дорівнює 
вартості кадрового потенціалу. 

Оцінка потенціалу на основі одиниці живої праці дозволяє краще 
врахувати ефективність використання трудового потенціалу підприємства. 
Вартісна оцінка кадрового потенціалу підприємства проводиться при розрахунку 
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комплексної вартісної оцінки ресурсного потенціалу підприємства за розрахунком 
складових елементів потенціалу підприємства. 

При розрахунку потенціалу технологічного персоналу спочатку 
проводиться оцінка живої праці (тобто на одного середньоспискового працівника) 
встановленням його фондового аналога у вартісному обчисленні за формулою: 

,                       (1) 
 
де А – оцінка одиниці живої праці; Пп – продуктивність праці одного 

працівника; ΔФ0 – збільшення фондоозброєності праці одного працівника в 
базовому періоді; ΔПп – збільшення продуктивності праці одного працівника в 
базовому періоді. 

 
Величина потенціалу технологічного персоналу (ПТП) буде визначатися 

формулою : 
,           (2) 

 
де Ч – середньорічна чисельність ПТП; Нт – коефіцієнт реалізації 

потенціалу технологічного персоналу, що приймається на рівні нормативу 
ефективності капітальних вкладень. 

 
Управлінський потенціал у вартісному виразі визначається на основі 

частки витрат на адміністративно-управлінський апарат у загальній структурі 
витрат підприємства. 

Загальний трудовий потенціал підприємства визначається шляхом 
підсумування вартості трудового потенціалу технологічного персоналу й вартості 
управлінського потенціалу. 

Література: 1. Момот Т. В., Чжан Х. Ю. Визначення індикаторів кадрової 
безпеки в складі фінансово-економічної безпеки. Бізнес Інформ. 2015. № 8. С. 
266–271. 
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Контролінг у соціальній сфері представляє собою організаційно-
методичний комплекс підтримки управління нею, забезпечує цілісне, цільове 
управління соціально-економічними процесами, при якому планування, 
координація, моніторинг, аудит, контроль та інформаційні системи нерозривно 
пов'язані між собою.  

Дослівно переклад з англійського дієслова «to control» ««контролінг» 
означає управління і спостереження. Контролінг – це управління господарюючим 
суб'єктом, націлене на забезпечення його тривалого функціонування в умовах 
екзогенних змін. В економічній літературі, що розкриває зміст контролінгу, 
виділяються три концептуальні групи контролінгу, окреслюються його 
функціональним наповненням та інституційним поданням. Систематизувавши 
погляди вчених на підходи до концепції контролінгу, ми уявляємо їх так: надання 
та аналіз інформації про показники прибутку; координація збору й обробки 



275 

 

інформації, необхідної для процесу розроблення планів, для забезпечення 
ліквідності та фінансової стійкості підприємства; функція підтримки 
підприємства шляхом координації системи управління (концепція планування і 
контролю, концепція управлінської системи контролю Одна з основних функцій 
контролінгу в соціальній сфері – координація діяльності з організації та надання 
соціальних послуг населенню. 

Контролінг не підміняє собою елементи керування господарюючого 
суб'єкту, а лише переводить його на якісно новий рівень, тобто є своєрідним 
механізмом саморегулювання в умовах екзогенних змін. 

Розглядаючи значення і роль контролінгу в управлінні господарюючого 
суб'єкту, необхідно звернути увагу на завдання контролерів, що полягають у 
наданні інформації менеджерам. Інформація, формована у рамках контролінгу, 
повинна бути всебічною, інтегрованою, що дозволяє менеджменту 
господарюючого суб'єкта приймати обґрунтовані управлінські рішення, 
спрямовані на забезпечення його фінансової стійкості. Чим більший 
господарюючий суб'єкт, тим багаторівневою може бути структура контролерів. 
Контролери нижнього рівня піраміди управління господарюючим суб'єктом 
зайняті обробкою і систематизацією інформації. Контролери верхнього рівня 
піраміди управління виконують роль консультантів. 

Господарюючий суб'єкт застосовує контролінг як багатоплановий 
універсальний управлінський інструмент,  спрямований на якісне вдосконалення 
управління фінансово-господарськими операціями і, в результаті, контролінг стає 
невід'ємною частиною сучасного менеджменту. 

Наявність налагодженого єдиного інформаційного простору в організації є 
однією з обов'язкових умов успішного розвитку бізнесу. 

Сприятливі умови для формування системи контролінгу обумовлені також 
розвитком інноваційної технології контролінгу. Необхідність у формуванні 
системи контролінгу організації полягає в тому, що контролінг активно допомагає 
керівниками вирішувати питання конкурентоспроможності керованих ними 
об'єктів. Впровадження системи контролінгу забезпечує практичну реалізацію 
всіх функцій менеджменту, тим самим беручи участь у підвищенні його 
конкурентоспроможності. За допомогою впровадження системи контролінгу на 
підставі отриманої інформації розробляються планові завдання обсягів продажів, 
інвестицій. 

В результаті впровадження системи контролінгу господарюючий суб'єкт 
отримує інтелектуальний і ефективний продукт управління, що дозволяє 
скорочувати час прийняття управлінських рішень, раціонально управляти 
витратами, і як наслідок підвищувати рентабельність і прибутковість діяльності. 

Враховуючи той факт, що впровадження системи контролінгу – досить 
довгий і витратний процес, необхідна його автоматизація.  

Впровадження системи контролінгу як інформаційного інструменту 
планування і управління забезпечує оперативність збору і аналізу інформації, за 
допомогою якої приймаються ефективні управлінські рішення. У складних 
ринкових умовах господарювання необхідність у вдосконаленні процесу 
управління господарюючим суб'єктом виступає на перше місце. Впровадження 
системи контролінгу впливає на підвищення ефективності фінансово-
господарської діяльності, зміцнення конкурентних переваг і стратегічний 
розвиток господарюючого суб'єкта. Отримуючи за допомогою контролінгу 
об'єктивну і достовірну інформацію, обґрунтовуючи свої управлінські рішення, 
господарюючий суб'єкт планує свою фінансово-господарську діяльність, 
прогнозує результати цієї діяльності як на короткострокову, так і довгострокову 
перспективу. 
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Контролінг охоплює внутрішній контроль на підприємстві, контроль 
економічної роботи окремих підрозділів і організації в цілому. В системі 
контролінгу підрозділ не наділяється правом прийняття рішень, розробки вказівок 
та застосування санкцій, він не пов'язаний з документальною перевіркою в 
центрах відповідальності і, на відміну від ревізії, орієнтується на поточні 
результати ( Пакуліна,2018), ( Пакуліна,2019) [1-3] . 

Контролінг в охороні здоров'я, як у одному з найважливіших видів 
економічної діяльності, носить складний, багатокомпонентний характер і охоплює 
всю систему управління даного виду діяльності. Він спрямований на підвищення 
визначеності і впорядкованості діяльності організацій, що здійснюють даний вид 
діяльності, і процесів прийняття управлінських рішень на різному рівні, 
забезпечує системний підхід до реалізації різних методів управління та їх синтез в 
єдину документовану технологію управління.  

Комплексна тривимірна модель побудови організаційно-методичного 
комплексу контролінгу, що дозволяє забезпечити високий ступінь формалізації 
необхідних робіт, включає: елементи управління (аналіз ситуації, планування, 
аналіз виконання планових завдань, комплексний облік, контроль); функціональні 
області та процеси управління (надання медичної допомоги, матеріально-технічне 
забезпечення (у тому числі забезпечення ліками), управління персоналом, 
управління фінансами тощо); завдання управління (методики, показники, 
регламенти доступності показників). Такий організаційно-методичний комплекс 
дозволяє подолати розрізненість в діяльності з управління охороною здоров'я на 
рівні медичної організації, на рівні муніципалітету, на рівні регіону України і на 
рівні держави в цілому. 

Існує нагальна необхідність використання контролінгу в процесі 
модернізації регіональної системи охорони здоров'я. Це пов'язано з тим, що 
система контролінгу забезпечує організаційну та методичну підтримку всіх 
актуальних ракурсів управління за допомогою регламентації наступних функцій: 
постановка цілей; планування; координація виконання; управлінський облік; 
моніторинг та контроль виконання; аналіз; оцінка; вироблення рекомендацій для 
прийняття управлінських рішень. Перераховані функції є різними для управління 
діяльністю медичної організації і управління взаємодією лікаря і пацієнта. Саме 
тому вони повинні бути наповнені конкретним змістом, який залежить від того, на 
що спрямовано управлінський вплив. 

Функції контролінгу повинні бути адаптовані до нової ситуації в системі 
охорони здоров'я України. У першу чергу це стосується організаційної діяльності 
з переоформлення лікувальних установ у нові організаційно-правові форми, 
процесів формування, доведення та погодження завдання до лікувальних закладів 
нового типу, інформаційної підтримки початкового та наступних етапів їх 
діяльності. Не менш важливим видається процес планування діяльності нових 
установ, збір і аналіз результатів та оцінка їх діяльності на початковому етапі, 
облік витрат при виконанні державного та муніципального завдання, поточний 
контроль і проміжний аудит їх діяльності, підготовка пропозицій для прийняття 
управлінських рішень щодо вдосконалення діяльності організацій нового типу. 
Функції контролінгу, як організаційно-методичного комплексу підтримки 
управління системою охорони здоров'я в частині діяльності медичних організацій 
достатньою мірою корелюють з функціями фондів обов'язкового медичного 
страхування. Фонди обов'язкового медичного страхування можуть комплексно 
використовувати функції контролінгу та його організаційні, методологічні та 
методичні можливості для вдосконалення організації і надання медичної 
допомоги на рівні діяльності медичних організацій. 

Для удосконалення управління організацією та наданням медичної 
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допомоги на рівні органів влади всіх рівнів нами визначені функції контролінгу 
на рівні органу управління охороною здоров'я, у тому числі: нормативно-правове 
забезпечення для визначення якісних і кількісних цілей надання медичної 
допомоги населенню та критеріїв, за якими можна оцінити їх досягнення; 
планування медичної допомоги відповідно до видаткових зобов’язань кожного 
рівня влади; інформаційне забезпечення діяльності підвідомчих і тих, що 
знаходяться у власності даного рівня влади медичних організацій; моніторинг 
діяльності підвідомчих рівню влади медичних організацій; контроль і аналіз 
проміжних результатів; контроль та оцінка остаточних результатів; внутрішній 
(внутрівідомчий) аудит, в тому числі і аудит ефективності діяльності підвідомчих 
організацій. 

Підсумовуючи, можна відмітити, що використання контролінгу як 
інструменту модернізації системи охорони здоров'я дозволить: упорядкувати 
реєстрацію, збір і узагальнення інформації, необхідної для прийняття 
управлінських рішень з організації медичної діяльності; визначити якісні і 
кількісні цілі медичної діяльності та критерії, за якими можна оцінити їх 
досягнення; уточнити цілі і завдання діяльності лікаря; уточнити цілі і завдання 
діяльності спеціальності (терапія, хірургія та ін. спеціальності); визначитися з 
інформаційною підтримкою планування; координувати процес планування на 
рівні міжлікарської і міждисциплінарної взаємодії; створити більш досконалу 
систему обліку діяльності з досить високим ступенем деталізації і витрат на її 
здійснення; створити систему моніторингу медичної діяльності на рівні регіону як 
сукупності взаємопов'язаних величин, що характеризують медичну діяльність за 
всіма процесами і напрямами з метою контролю стану медичної діяльності; 
удосконалити прогнозування медичної діяльності на підставі реального 
відображення факторів, що впливають на неї; на основі аналізу та оцінки 
планових і облікових даних про медичну діяльність виробляти рекомендації для 
прийняття управлінських рішень на різних рівнях управління; розробити 
уніфіковану оцінку методів і критеріїв, що дозволяють оцінювати показники 
управління за всіма параметрами і процесами медичної діяльності. 
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Історики мають різні позиції щодо виникнення, становлення та розвитку 
податкової системи. Тому очевидно, що податки виникли в глибокій давнині. За 
час свого еволюційного розвитку зміст теорій походження податків зазнав 
глибоких змін. У міру набуття людиною досвіду економічні процеси по-різному 
розумілись у суспільстві та свідомо використовувались у ринкових відносинах, 
з’являлися нові звичаї та традиції, що призвело до зміни функцій оподаткування. 
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Податки згадувались за часів античних країн Близького Сходу, але в 
давнину оподаткування базувалося на релігійних догмах. Наприклад, у 
Стародавньому Єгипті традиція збирати данину базувалася на релігійних 
віруваннях єгиптян про божественне походження фараона, якого вважали богом 
на Землі. 

Цікавими є державний устрій і система оподаткування Римської імперії. 
Поняття «фіскал», «акциз», «відкупник», «ценз» зародились за її часів.  Під час 
миру римляни взагалі не сплачували податки, а державні витрати покривалися за 
допомогою надання в оренду громадських земель. Державний апарат насправді 
підтримував себе сам. Крім того, обрані магістрати не лише безкоштовно 
виконували державні обов’язки, а й вносили власні кошти на державні потреби, 
вважаючи це за честь. А під час тривалих військових дій громадяни Риму майже 
постійно обкладалися податками відповідно до свого багатства. Для цього 
громадяни кожні п’ять років подавали обраним чиновникам-цензурам звіти про 
їхнє майно та сімейний статус [1].  

Під час перетворення Римської держави в імперію її податкова система 
ускладнилася. На завойованих землях вводились місцеві податки та збори, розмір 
яких залежав від запеклого опору мешканців завойованих земель римським 
легіонерам. Громадяни Риму, які мешкали за його межами, платили місцеві і 
державні податки. Хоча в піл час миру вони були звільнені від державних 
податків. Корінне населення провінцій не мало таких «податкових пільг», це було 
символом їх підлеглого статусу.  Збирання податків було важко контролювати, а 
тому зловживання владою призвело до економічної кризи Римської імперії. 

Імператор Октавіан Август провів першу в Римській імперії реформу 
податкової системи. Він створив установи в провінціях, які контролювали 
введення податків; здійснила переоцінку фіскального потенціалу провінцій.  Для 
цього було обміряно кожне земельне угіддя міської громади, складено земельні 
кадастри та проведено перепис майнового стану громадян. Державні чиновники 
почали управляти основним податком, яким був поземельний податок. Поділ 
податків на прямі та непрямі здійснювався ще за часів Стародавнього Риму. 
Непрямі включають: податок з обороту (1%), податок на торгівлю рабами (4%), 
податок на звільнення рабів (5% від їх ринкової вартості) та податок на спадщину 
(5%), який стягувався лише з громадян Риму. Останній податок мав спеціальне 
призначення - його витрачали на пенсії професійним солдатам. 

На території України податки виникли ще за часів Київської Русі. В 
результаті об'єднання слов'янських племен у VIII-IX століттях зародилася 
держава Київська Русь, на території якої було встановлено оброк - плату за 
користування предметами, що стягувалися як з підкорених племен, так і з 
одноплемінників . Кошти витрачалися на утримання військової організації. 

Таким чином, на території Київської Русі, як і в усьому світі, "війна 
породила податки". Великі та малі війни приносили славуі багатство князям та 
старшим воїнам. У той же час вони відривали багатьох людей від мирної праці, 
тисячі людей загинули у війнах, які послабили економіку держави. Основним 
джерелом забезпечення військ зброєю, продуктами харчування та конями був збір 
данини, який князі прагнули весь час збільшувати. Особливо жорстоким було 
зібрання полюддя, яке в Х ст. безпосередньо йшло на утримання військової 
дружини. Саме під впливом своїх воїнів князь Ігор, зібравши одного разу 
полюддя з древлян, повернувся до них, щоб зібрати його вдруге. За це в 944 році 
він був убитий повстанцями [2, ст. 46]. 

З розвитком торгівлі в Київській державі формувалася грошова система.  
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Податки Київської Русі: подимне - сплачували натурою і частково 
грошима; полюддя - збирали натурою; поплужне - поземельний податок, 
виплачували селяни натурою. А також торгове і судове мито та інші [2, с. 75].  

Податки Київської Русі періоду феодальної роздробленості: вихід  (з 
кожної особи чоловічої статі); соха (поземельний податок); відкуп (з купців); Ям 
(обов’язок доставляти підводи ординським чиновникам). Мито: з соляних 
промислів, сторожове, гостинне, медове [2, с. 76].  

У період козацької доби (XVI–XVII століття)  переважали прямі реальні 
податки, які стягувалися за натуральними ознаками з видів господарської 
діяльності. Порівняно з Європейськими державами податковий тягар був значно 
нижчим.  

Найбільші зміни в правовому статусі Української держави відбулися в 
петровський період. Щоб повністю підірвати могутність українських гетьманів 
(після "зради" І. Мазепи), Петро I заснував у 1722 р. Малоросійську колегію, яка 
охопила всю фінансову систему України. Як результат, податки населення 
України лише за два роки зросли майже в шість разів. Саме за часів Петра до 
основних податків - придворних і кінних - додали незліченні додаткові податки 
надзвичайного характеру: драгунський податок, податок на суднобудування та 
інші. Було введено податки на лазні, прання білизни, прогін плотів по річці, 
торгові податки та 119 мита. Тоді ж з’явилося ще одне дивне джерело доходу - 
податок на бороди та вуса [2, с. 99]. 

Податкова система України почала формуватися відразу після 
проголошення незалежної держави в 1991 р. Паралельно використовуються старі 
податкові важелі: податок з власників транспортних засобів, земельний податок, 
податок на прибуток з громадян, які згодом були змінені законом. 

Одним із найскладніших економічних механізмів, що має подвійний 
характер є оподаткування. З одного боку, воно відображає інтереси держави, з 
іншого - інтереси платників податків: суб’єктів господарювання та громадян. 
Таким чином, з моменту утворення, пройшовши довгий шлях трансформації та 
розвитку, податки залишаються ефективним інструментом реалізації державної 
політики щодо соціального та економічного розвитку. Процес формування 
податкової системи є безперервним. Тому існує необхідність внесення змін до 
законодавчої бази податкової системи з метою приведення її у відповідність із 
соціально-економічними умовами, що виникають у державі [1].  

Література: 1. Литвіцька Н.Ю. Історія виникнення податків [Електронний 
ресурс] / Н.Ю. Литвіцька // Державне регулювання економікою, 2010. — Режим 
доступу до ресурсу: http: 
//www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58421.doc.htm. 2. Ярошенко Ф. О. 
Історія податків та оподаткування в Україні: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Ф. О. Ярошенко, В. В. Павленко, В. П. Павленко; за заг. ред. А. М. 
Подоляки. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. – 416 с.: іл. – Бібліогр.: с. 46-99 
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На сучасному етапі розвитку української економіки актуальною для 
кожного суб'єкта господарювання є проблема формування дієвої системи 
управління витратами. І хоча не всі вітчизняні підприємства усвідомлюють 
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потребу постійного вдосконалення стратегії, а відповідно й методів управління, 
все ж таки керівники провідних українських підприємств активно шукають 
інноваційні методи, приділяючи підвищену увагу управлінському обліку. Одним із 
пріоритетних його завдань є вдосконалення методів управління витратами, що 
спираються насамперед на потреби стратегічного управління. Обираючи 
найкращий метод, керівництву необхідно провести детальні дослідження на 
своєму підприємстві майже з усіх питань його діяльності. Тому, від правильно 
обраного методу або їх сукупності залежить ефективність управління витратами. 

Зарубіжна практика свідчить про високу ефективність використання 
методу АВС як у сфері промислового виробництва, так і в сфері послуг, зокрема 
таких як охорона здоров’я, фінансовий сектор, телекомунікації тощо [2]. 

 Метод АВС, або облік витрат за видами діяльності, передбачає, що 
діяльність підприємства розглядають як сукупність процесів або робочих 
операцій, а суму витрат за відповідний період чи на виготовлення певного виду 
продукції визначають додаванням усіх здійснених витрат за кожним процесом і 
господарською операцією [3, с. 76]. 

АВС-аналіз застосовують для правильного формування груп товарів, які 
приносять найбільшу виручку та формують прибуток, а також для того, щоб 
уникнути перенасичення асортименту в тих товарних групах, які мають 
маленький прибуток і малу націнку. Він дозволить виділити пріоритетні, базові та 
унікальні категорії товарів, що сприятиме розвитку та зміцненню позицій певних 
товарів.  

Для проведення АВС-аналізу необхідно: 
1) встановити вартість кожного товару (за закупними цінами); 
2) розмістити товари за зменшенням ціни; 
3) знайти суму даних про кількість і витрати на придбання; 
4) розбити товари на групи залежно від їхні частки в загальних витратах на 

придбання. 
Залежно від витрат товарні запаси поділяються на три групи - А, В, С за їх 

часткою в загальних витратах на придбання. Однак розподіл не обов'язково 
відбувається на три групи, кількість груп та їх межі вибираються довільно. 
Найпоширеніша класифікація зображена на рис. 1. 

 
 

 
Рисунок 1 – Класифікація запасів за методом АВС [2].  
 

У табл. 1 наведено приклад класифікації витрат на запаси за цими 
категоріями. 

 
 
 
 



281 

 

Таблиця 1 

Класифікація запасів за категоріями А,В,С [1, с. 254]. 

Категорія 
Кількість одиниць запасів Загальна  вартість 

одиниць % грн % 

А 300 000 15 750 000 75 

В 500 000 25 200 000 20 

С 1 200 000 60 50 000 5 

Разом 2 000 000 100 1 000 000 100 

 
З табл. 1 видно, що 15% усіх статей запасів (категорія А) становить 75% 

загальної вартості, 25% статей (категорія В) — 20% і 60% статей (категорія С) — 
5%. Це свідчить про те, що найсуворіший контроль має здійснюватися стосовно 
категорії А, яка потребує найсуттєвіших витрат. 

Тому для запасів категорії А надто ретельно визначають розміри і моменти 
замовлень. Витрати на замовлення і зберігання запасів переглядають кожного разу 
при розміщенні чергового замовлення. 

Для запасів категорії В визначають економічні розміри замовлень і момент 
видачі повторного замовлення. Змінні величини переглядають раз на квартал або 
раз на півроку. Передбачається встановлення звичайного контролю й одержання 
якісної інформації про запаси, що вможливить своєчасне визначення основних 
змін у використанні матеріальних запасів. 

Щодо запасів категорії С жодних формальних розрахунків не роблять. 
Розмір повторного замовлення зазвичай розраховують таким чином, щоб поставки 
здійснювались впродовж 1-2 років. [1, с. 254]. 

Таке групування і аналіз запасів дозволить об'єктивніше оцінювати 
ефективність процесів, які відбуваються на підприємстві, а головне виявляти 
приховані резерви зниження витрат і приймати обґрунтовані рішення щодо 
виключення малорентабельних видів діяльності. 

Безсумнівно, цей метод має ще багато переваг, але й недоліки йому також 
властиві. В першу чергу, це проблема часу, зусиль, пов’язана з навчанням 
персоналу, збору даних як при впровадженні системи, так і її використанні. А 
також  обтяжливість для підприємств-виробників, у зв’язку з наявністю довгих і 
складних продуктивних ланцюжків. 

Системний підхід до вивчення найкращих аспектів організації 
бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах для практичного їх впровадження в 
Україні дасть змогу забезпечити ефективне управління підприємством.  
Впровадження системи ABC в практику роботи підприємств забезпечить 
достовірне обчислення собівартості конкретних виробів, що значно підвищить 
об’єктивність оцінки рентабельності продукції. 

Література: 1. Голов С. Ф.  Управлінський облік. Підручник.  — 3-тє вид. 
— К.: Лібра, 2006. — 704 с. 2. Сучасні методи управління витратами та 
зарубіжний досвід їх використання. URL: http://www.spilnota.net.ua/ru/article/id-
1861/ 3. Дороженко Л. І. Сучасні методи обліку витрат у контексті зарубіжного 

досвіду /Л. І. Дороженко // Держава та регіони. Сер.: Економіка та 
підприємництво. – 2014. - № 2. – С. 72-76. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_2_15 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drep_2014_2_15
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Питання забезпечення гендерної рівності в аспекті соціально-економічної 
рівності є досить актуальним і потребує відповідного комплексного підходу до 
створення нових політичних, економічних, соціальних інституцій, які б виступали 
гарантами рівноправного становища жінок і чоловіків на ринку праці. 

Термін «гендер» (англ. gender – стать, від лат. genus – рід) увійшов у 
вжиток із соціології і визначає соціальну стать людини на відміну від біологічної 
статі, тобто соціально-рольовий статус. Гендер – це змодельована суспільством та 
підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик 
чоловічої і жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та 
відносин чоловіків і жінок, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, 
що насамперед визначається соціальним, політичним, економічним і культурним 
контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та чоловіка залежно від їх 
статі.[1] 

На законодавчому рівні гендерну дискримінацію в Україні заборонено 
Конституцією та Законом «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 
Україні». Крім того, 1980 року Україною була ратифікована Конвенція про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 2005 року Верховна Рада 
ухвалила Закон "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".  

Відповідно до Звіту з глобального гендерного розриву за 2018 рік, 
представленого Світовим економічним форумом, Україна займає 65 місце за 
індексом гендерної рівності (у рейтингу серед 149 країн).. У топ-10 країн за 
індексом гендерної рівності увійшли Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, 
Ірландія, Нікарагуа, Швейцарія, Словенія та Нова Зеландія. 

Особливо знаходить свій прояв гендерна нерівність на ринку праці в 
Україні.  

У 2017 році індекс вперше показав розрив у рівності в графі «економічна 
участь». До неї належать зарплати, участь в колективі та лідерство.  

В середньому жінки по всьому світу заробляють менше, ніж чоловіки. 
Світовий економічний форум стверджує, що розрив не зникне ще 217 років. 
Абсолютно в усіх країнах Євросоюзу чоловіки на керівних посадах отримують 
більшу оплату, ніж жінки. Найбільшою різниця в оплаті праці керівних 
працівників підприємств між чоловіками і жінками є в Угорщині (33,7 відсотка), 
Італії (33,5), Чехії (29,7), Словаччині (28,3), Польщі (27,7), Австрії (26,9), 
Німеччині (26,8) і Португалії (25,9). 

Гендерна професійна сегрегація є найбільш вираженою в Україні формою 
гендерної нерівності у сфері зайнятості, негативним проявом якої є те, що жінки 
концентруються у тих секторах, де оплата праці є нижчою. Чоловіки, ж навпаки, 
здебільшого займають ті сфери, де рівень оплати праці високий та середній. 
Результати дослідження також показали, що жінки традиційно запитують більш 
низьку заробітну плату, ніж чоловіки. Лише 40% жінок  в Україні займають 
керівні посади вищого рівня, серед приватних підприємців жінок 53%.  Середня 
різниця у побажаннях відносно оплати праці становить 33% на користь чоловіків.  

За даними Держкомстату України середня заробітна плата чоловіків у 
третьому кварталі 2018 р. становила 10411 грн., а жінок – 7921 грн. (76, 1% від 
зарплати чоловіків). Найменша різниця в оплаті праці спостерігається в сфері 

http://www.dw.com/uk/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F-%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2/a-37848163
http://www.dw.com/uk/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F-%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2/a-37848163
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адміністративного обслуговування, держу правлінні, бібліотечній та музейній 
сферах, найбільша – в авіаційному транспорті. Ще гіршою є ситуація у системі 
пенсійного забезпечення. Середня пенсія жінок на третину менше середньої пенсії 
чоловіків, проте в структурі бідного населення, де висока питома вага 
пенсіонерів, 65% становлять жінки. [2] 

На підставі зазначених вище тез, можна зробити висновок, що гендерний 
розвиток не можна розуміти винятково як боротьбу за права жінок. Він означає 
досягнення однакових і широких можливостей усебічного розвитку та повної 
реалізації людського потенціалу як чоловіків, так і жінок з метою утвердження 
загальнолюдської справедливості та максимального соціально-економічного 
прогресу людства та для викорінення гендерної дискримінації в усіх сферах, в 
тому числі  в доходах, зокрема в оплаті праці. 

Література: 1. Правові засади формування та розвитку гендерного 
середовища в Україні: Монографія / за заг. ред. Н. М. Оніщенко, Н. М. 
Пархоменко. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2010. – 352 с. 2. Герасименко Г. М. 
Гендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні : автореф. дис. … 
канд.екон. наук: 08.09.01 / Г. В. Герасименко; НАН України. Ін-т демографії та 
соц. дослідж. – К., 2004. – 20 с. 3. Кормич Л. І. Гендерна політика в аспекті 
соціальної відповідальності держави і суспільства / Л. І. Кормич // Держава і 
право: зб. наук. праць. – К: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України, 2008. – Вип. 40. – 720 с. 4. Піжук О. І. Державне регулювання гендерних 
відносин як важлива умова сталого соціально-економічного розвитку в Україні / 
О. І. Піжук // Економіка та держава. – 2007. – № 6. – С. 65-67. 

 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Канд. екон. наук, доц.  Пакуліна А. А. 
здобувач вищої  освіти Татаренко А.А. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

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 даної роботи 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 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; 
• недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю та 

ін.[1] 



284 

 

Однією з проблем здійснення аудиту в Україні є також неврегульовані 
питання фінансування робіт зі створення адекватної системи аудиту в Україні та 
страхування аудиторської діяльності.[2] 

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 регулювання із поступовим послабленням першого 
цивілізованих рис, забезпечить можливість залучення та збереження клієнтів за 
рахунок не зниження ціни обслуговування, а підвищення якості 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 ті, що належать 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 організаціями, супроводження 
діяльності, консультування з питань правового та договірного забезпечення, 
розробка системи внутрішнього аудиту, бізнес-планування, науково-методичні 
розробки з питань економіки, управління та права, робота з персоналом 
(навчання, підвищення кваліфікації тощо); 

• 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.[3] 

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. 

Література: 1. Івченко Л. В. Актуальні проблеми теорії та практики аудиту 
та шляхи їх вирішення / Л. В. Івченко, О. Ю. Кузьменко // Бухгалтерський облік, 
контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці: зб. матеріалів III 
Міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 квітня 2014 р.: присвяч. 70-річчю каф. обліку 
підприємницької діяльності / [редкол.: В. І. Єфіменко та ін.]; М-во освіти і науки 
України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. 
– С. 318-320. 2. Драч В. І. Наступний крок: забезпечення якості аудиторських 
послуг [Текст] / В. І. Драч //Аудитор України. – 2009. – №5/6. – С. 60-61. 3. 
Україна. Аудиторська Палата. Про затвердження плану зовнішніх перевірок 
систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів на 2010 рік // Аудитор 
України. – 2010. №1. – С. 8-67.  
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МЕТОДИ ВАРТІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

 

Д-р екон. наук, проф. Перерва П.Г., канд. екон. наук, доцент Маслак М.В. 
Асп. Свіщова Н.С. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 
Інноваційні перетворення, що відбуваються в економіці України, зачепили 

всі сфери реального сектора економіки нашої країни. Все більш чітким стає 
перенесення ринкових відносин в сферу інтелектуальної діяльності і починається 
становлення ринку інтелектуальної власності. Законодавством України, в цілому, 
враховані дані тенденції і створені необхідні передумови для включення об'єктів 
інтелектуальної власності (ОІВ) в комерційний оборот. Особливий інтерес 
викликає участь в ньому об'єктів, що безпосередньо використовуються в 
промисловому виробництві, таких як наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, товарні знаки і т.д., оскільки саме вони визначають науково-
технічний рівень і потенціал держави. Так, відповідно до законодавства, ОІВ, 
підтверджені документально, можуть бути включені до складу нематеріальних 
активів промислових підприємств, можуть реалізовуватися в якості інвестицій 
(зокрема у вигляді пайового внеску) або служити предметом застави. 

Однак, існує цілий ряд проблем і одним з найбільш важливих при цьому 
був і залишається питання, пов'язане з визначенням ціни ОІВ, яка необхідна для 
визначення справедливої винагороди автора, визначення плати за використання 
ОІВ з боку її покупця, і для визначення величини виплат державі у вигляді мита і 
податків. В даний час використовуються три основні підходи до проведення 
вартісної оцінки - витратний, ринковий і прибутковий, кожен з яких має свої 
різновиди. 

Витратний підхід - грунтується на вивченні можливостей інвестора в 
придбанні об'єктів інтелектуальної власності і виходить з того, що покупець не 
заплатить за об'єкт суму більшу, ніж та, в яку обійдеться отримання аналогічного 
за призначенням і якості об'єкта. 

Прибутковий підхід - ґрунтується на принципі очікування, тобто вартість 
ОІВ може бути визначена за його здатності приносити дохід у майбутньому. 

Ринковий підхід заснований на тому, що суб'єкти здійснюють операції 
купівлі-продажу за аналогією, тобто, ґрунтуючись на інформації про аналогічні 
угоди мали місце в минулому. Цей метод включає збір даних про ринок продажів 
і пропозицій по об'єктах, схожих з оцінюваним. Ціни на об'єкти-аналоги потім 
коригуються з урахуванням параметрів, за якими об'єкти відрізняються один від 
одного. Після коригування цін їх можна використовувати для визначення 
ринкової вартості, що оцінюється власності. 

Слід зазначити, що всі перераховані способи поряд з незаперечними 
перевагами володіють і певними недоліками. До теперішнього моменту не 
розроблений єдиний системний підхід до визначення ціни ОІВ. При цьому слід 
зазначити, що реальна вартість ОІВ повинна складатися з цілого ряду складових і 
при проведенні оцінки необхідно враховувати наступне: 

- витрати власника виняткових прав на створення об'єкта правової 
охорони, на його патентування (включаючи мита, збори та інші витрати на 
підтримання охоронних документів), на організацію використання ОІВ 
(включаючи витрати на його маркетинг), а також на вирішення правових 
конфліктів, в т. ч. в судовому порядку, за оцінюваному ОІВ; 



286 

 

- очікування надходження ліцензійних платежів по даному ОІВ (за умови 
фіксації ліцензійних платежів) та надходження у формі штрафних виплат за 
умови підтвердження факту порушення виняткових прав власника ОІВ; 

- термін корисного (некорисно) використання об'єкта та терміни дії 
охоронного документа на момент оцінки його вартості; 

- фактор морального старіння оцінюваного ОІВ, інфляційний фактор і ін. 
Крім цього, мало розробленими є питання встановлення частки кожного 

учасника в процесі створення ОІВ, що є результатом колективної творчості. Мало 
вивченими є питання оцінки ризиків, пов'язаних з придбанням ліцензій, методика 
визначення яких в даний час в більшій мірі спирається на експертну оцінку. 
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Методи антикризового управління отримали широкий розвиток в 
українській науці і практиці, однак методи стійкості в стратегічному 
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антикризовому управлінні досліджені недостатньо. Незважаючи на деяке 
зниження кількості банкрутств в Україні в 2016-20019 роках (на наш погляд, це в 
основному пов'язано зі зміною законодавства), частка збиткових підприємств в 
2019 році склала 28,4%.  

Середній термін життя малого підприємства в Україні - 4-5 років. 
Причинами таких кризових явищ, поряд з незбалансованістю внутрішніх зв'язків, 
часто є несподівані зміни умов зовнішнього середовища, які промислове 
підприємство ігнорує або не встигає до них належним чином підготуватися або 
адаптуватися. З цієї причини планування процесів стабілізації виробничо-
комерційної діяльності промислового підприємства на довгострокову і 
середньострокову перспективу стає все більш складним: дотримання розробленої 
стратегії в умовах, що змінилися може привести підприємство до кризи і 
банкрутства, для розробки же нових стратегічних планів недостатньо часу. 

Одним із завдань стратегічного антикризового управління стає 
забезпечення виживання підприємства в нестабільному зовнішньому середовищі. 
Дослідження зовнішнього середовища, прогнозування тенденцій розвитку і зміни 
її ключових параметрів є однією з функцій забезпечення стабільності виробничої 
системи підприємства. На українських підприємствах цією функцією, як і 
стійкість роботи в цілому, часто нехтують, вважаючи за краще підтримувати 
виробничу концепцію бізнесу і вважаючи, що зміни середовища слабо впливають 
на їх діяльність. Оскільки основою діяльності підприємства є його майно і 
технології, які складно швидко адаптувати до постійно змінюваних умов 
довкілля, то повністю інтегрувати концепцію стабільності в діяльність 
промислового підприємства як системи неможливо. Розвиток елементів сталого 
управління в умовах швидких і непередбачуваних змін зовнішнього середовища 
стає основним завданням при забезпеченні збереження стійкості і стабільності 
розвитку промислових підприємств в довгостроковому періоді. 

На нашу думку, методи стійкості в стратегічному антикризовому 
управлінні промислового підприємства можуть бути зведені до наступних 
методичним положенням. 

Науково-практичний підхід до оцінки і якісного рівня стійким управлінням 
виробничо-комерційною діяльністю промислового підприємства повинен 
включати в себе наступні види діяльності підприємства: 

- економічна, яка в повній мірі охоплює виробничо-технологічну, 
інвестиційну, організаційно-управлінську діяльність промислового підприємства; 

- соціальна - яка до органіонно-кадрової складової додає економіко-
енергетичне забезпечення і екологічну захищеність персоналу підприємства; 

- екологічна - характеризує дії промислового підприємства за видами 
охорони навколишнього середовища і поведінки з небезпечними для здоров'я 
людини відходами; 

- енергетична - показує ступінь забезпеченості підприємства первинними 
джерелами енергії і водними ресурсами, а також показниками використання 
вторинних джерел енергії та системи оборотного водопостачання. 

Певною складністю при практичній реалізації перерахованих вище 
пропозицій є невизначеність вибору критичних умов середовища. Найчастіше 
дані умови вибираються інтуїтивно і з урахуванням минулого досвіду, який може 
бути непридатний в умовах нестабільності. Крім того, при складанні сценарію 
забезпечення сталого розвитку промислового підприємства розглядається вплив 
результатів виробничо-комерційної діяльності та їх вплив на стратегію сталого 
розвитку підприємства. 

Література: 1. Товажнянський В.Л., Перерва П.Г. Антикризовий 
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В умовах всепроникної глобалізації, питання забезпечення тотальної 

безпеки будь-якої держави і, в першу чергу, її економічної складової, 
привертають все більш пильну увагу політичних діячів, вчених, найширших 
верств населення. Характеризуючи економічну безпеку держави, не можна не 
відзначити досить високу складність її ендогенної структури. Аналіз реальних 
процесів і осмислення вітчизняного і зарубіжного досвіду вирішення цієї 
проблеми дозволяють вичленувати три її найважливіших елементи: економічну 
незалежність, стабільність і стійкість, здатність до саморозвитку і прогресу. 

Серед умов, що забезпечують економічну безпеку, сьогодні важливу роль 
відіграють використання нововведень, інноваційна активність, розвиток 
інноваційної інфраструктури, рівень кваліфікації кадрів, їх знання, вміння і 
навички. З огляду на той факт, що близько 90% виробленого в Україні 



289 

внутрішнього валового продукту і майже 95% вартості основних фондів припадає 
на частку великих підприємств промисловості, не можна не простежити 
залежності стану економічної безпеки держави від рівня економічної безпеки 
таких підприємств. 

Важливим фактором, що забезпечує інноваційну активність, є вибір 
державної інноваційної політики. Рівень інноваційної активності підприємства 
повинен визначатися можливістю реалізації основних цілей стратегії 
інноваційного розвитку в довгостроковому періоді. Основні складові інноваційної 
активності підприємства повинні кореспондуватися з його економічними, 
науково-технічними, організаційними, соціальними та іншими завданнями. 

Так, три роки тому в Україні почали створювати мережу регіональних 
центрів інноваційного розвитку. Їхньою метою діяльності є забезпечення 
інформаційно-аналітичної, методичної, організаційної та іншої підтримки 
інноваційного розвитку регіонів України. Такі центри здійснюють аналіз 
інноваційного потенціалу та забезпечують наукову та іншу підтримку 
впровадження програм і проектів інноваційного розвитку регіонів. 

Концентрація ресурсів держави та великих промислових підприємств на 
проривних напрямках зростання інноваційної активності дозволить підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняної продукції, освоїти нові ринкові ніші і 
прискорити темпи економічного зростання, зміцнивши тим самим економічну 
безпеку всіх учасників процесу. 

Література: 1. Кіпчарська Я.М. Економічна безпека підприємства: суть, 
зміст, складові її забезпечення [Електронний ресурс] / Я. М. Кіпчарська // Наукові 
записки [Української академії друкарства] . — 2013. — № 2. — С. 63_ 72. — 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ Nz_2013_2_11.pdf. 2. Козловський C. С. 
Козловський Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії 
«економічна безпека» та складових економічної безпеки України / C. 
Козловський. // Економічна наука. – 2015. – С. 115. 

ІННОВАЦІЇ В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

К.е.н., доц. Петрина М.Ю., к.е.н., доц. Тараєвська Л.С. 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

Д.б.н., проф. Петрина Л.Г. 
Івано-Франківський національний медичний університет 

Студентка Інституту економіки та менеджменту Сабадош В. В. 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

На сьогодні економіка України, як і світова економіка загалом, знаходиться 
у високому ступені невизначеності. Забезпечення розвитку соціально-економічної 
системи спирається на розроблені теоретико-методологічні концепції, моделі, 
теорії, а також орієнтацію на випробувані практичним досвідом підходи щодо 
успішного їх впровадження. Саме тому вважаємо вкрай необхідним виокремлення 
та врахування у розробці концепції сталого розвитку підприємств четвертої 
складової – інноваційної [1]. В умовах четвертої промислової революції Індустрія 
4.0 вкрай актуальним є питання врахування саме цієї складової для формування та 
забезпечення потенціалу збалансованого розвитку підприємства не лише на 
короткостроковий період, але і у довгостроковій перспективі [2]. 

Управління інноваційною сприйнятливістю поєднує в собі як вплив на 
внутрішні умови та стимули процесу відтворення основного капіталу, так і й 
інституційні умови у яких розгортається процес відтворення. Інноваційна 
сприйнятливість визначає інтегральну спроможність системи щодо засвоєння 
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інновацій, їх матеріалізації, з одного боку, у відносинах відтворення основного 
капіталу, а, з іншого боку, їх втілення у натуральну форму основного капіталу. 

Сутністю моделі інноваційного розвитку є досягнення економічного 
розвитку шляхом широкомасштабного введення у господарський обіг через 
інноваційні процеси продуктів інтелектуальної праці — знань, технологій, 
науковотехнічних розробок [3], а також запровадженням ефективних 
організаційно-правлінських рішень для реалізації прогресивних структурних, 
насамперед, технологічних зрушень в національній економіці, що має забезпечити 
її конкурентоспроможність і створити умови для досягнення соціально-
економічного ефекту, підвищення соціальних стандартів. 

Література: 1. Mariya Petryna, Nataliia Stavnycha, Lesya Tarayevska, Liliia 
Rishchuk and Oksana Kushlyk  «A methodological approach to the evaluation of the 
effectiveness of innovative projects». The International Conference on Sustainable 
Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, Kryvyi Rih, 
2020, Vol.166, DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613018. 2. Skorobogatova, 
N. Sustainable Development of an Enterprise Under Industry 4.0 Conditions. In 
Proceedings of the International Conference on Creative Business for Smart and 
Sustainable Growth (CREBUS), Sandanski, Bulgaria, 18–21 March 2019; pp. 1–5. 3. 
Спаський І.Д. Інноваційна сприйнятливість економіки у контексті сталого 
розвитку. «Економічні студії». №2 (20). 2018. URL: 
http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2018/2(20)_2018.pdf#page=171. 

 

ОЦІНКА СПРОМОЖНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В 
ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Д-р екон. наук, доц. Подлужна Н. О., магістр Болотюк К. Г. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 
Прискорений комплексний розвиток територій країни, які 

характеризуються різним ступенем спроможності до реалізації їхнього 
економічного потенціалу, можливо забезпечити тільки в умовах побудови моделі 
постіндустріального синтезу і впровадження інновацій у всіх сферах життя, що 
підтверджено досвідом розвинутих країн світу. Ці країни знаходяться на різних 
етапах побудови постіндустріального суспільства, економіка якого зосереджена 
на зростанні інноваційного сектора, а чисельність зайнятих у промисловому 
виробництві стає меншою, ніж у сфері послуг. Отже, головними драйверами 
економіки стають наукові розробки і дослідження, мережево-цифрові технології, 
якісна освіта. Цей період має нові особливості, завдання і цілі для кожної 
території країни на основі визначення сильних сторін і реалізації її переваг. 
Досліджено, що для розвинутих країн світу такими цільовими орієнтирами є 
формування економіки знань (далі – ЕЗ), яка базується на знаннях і ефективному 
використанні інтелектуального, інноваційного і людського капіталу [1]. В Україні 
ЕЗ знаходиться на стадії становлення. Проте як на загальнодержавному, так і на 
регіональному рівнях плануються і відбуваються дії, що сприяють прискоренню її 
розвитку. Отже, метою даного дослідження є оцінка можливості формування ЕЗ в 
регіонах України на основі визначення особливостей диверсифікації її 
структурних елементів (на прикладі Донецької області). 

Питанням на тематику особливостей формування ЕЗ присвятили свої праці 
видатні вітчизняні і зарубіжні вчені: В. Геєць, який охарактеризував особливості 
перехідних процесів до ЕЗ; О. Сахненко, що визначив методи державної 
підтримки ЕЗ; П. Друкер, який передбачив появу інформаційного суспільства; 
Е.Тоффлер, який є одним з розробником концепції інформаційної цивілізації; 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613018
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Л. Федулова, що займалась тенденціями інноваційного розвитку економіки 
України; М. Згуровський, який вивчав шлях до інформаційного суспільства на 
досвіді зарубіжних країн; О. Захарова, яка визначила передумови становлення ЕЗ 
в Україні та інші. 

Визначення ступеню формування ЕЗ на мезо- і макрорівнях включає в себе 
оцінку її компонентів. У результаті дослідження визначено, що не існує єдиного 
підходу до складу компонентів ЕЗ [2]. При цьому, найбільш поширеними 
компонентами, які визначають формування ЕЗ, є освіта, інформаційно-
комунікаційні технології (далі – ІКТ), людський розвиток та інновації. 

Отже, для визначення спрямованості комплексного розвитку території на 
основі формування ЕЗ доцільно встановити орієнтири у стратегічному 
регіональному управлінні. З цією метою у дослідженні зроблено оцінку Стратегії 
розвитку Донецької області на період до 2027 року для встановлення 
можливостей формування ЕЗ за її компонентами [2]. 

Таким чином, у результаті дослідження було встановлено, що 
стимулювання формування ЕЗ у Стратегії розвитку Донецької області на період 
до 2027 року передбачено [2]: 

у галузі освіти за рахунок підвищення якості та доступності дошкільної та 
базової середньої освіти на основі посилення кадрового забезпечення- 
підготовки висококваліфікованого і вмотивованого персоналу освітніх закладів; 
впровадження сучасних форм і методів навчання; підтримки обдарованих дітей 
тощо; забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами 
шляхом розвитку інклюзивної освіти;  

у галузі ІКТ за рахунок впровадження інформаційних технологій у сфери 
надання послуг населенню; діджиталізації та е-урядування в ключових сферах 
соціально-економічного життя; розвитку цифрових навичок населення;розвитку 
системи просторового планування з використанням е-ресурсів; 

у напрямі всебічного людського розвитку за рахунок створення умов для 
самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців шляхом стимулювання 
креативних здібностей; підтримки заходів щодо залучення та участі молоді до 
процесів прийняття рішень; розвитку шкільної та студентської демократії, 
самоуправління; впровадження освітніх різноспрямованих навчальних заходів, що 
пов’язані з інформуванням населення і пропагуванням здорового способу життя, 
особливо серед дітей, молодих дівчат і хлопців; стимулювання ефективного та 
комплексного використання туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу 
регіону; підвищення доступності культурних послуг шляхом підтримки 
мистецьких проєктів, креативних і цифрових індустрій; 

у напрямі інноваційного прогресуза рахунок розвитку галузей, що мають 
економічно-інноваційну спроможність для формування знаннєвої економіки, 
шляхом стимулювання розвитку високоінтелектуальних, цифровихі креативних 
індустрій; запровадження інноваційних технологій у сфері зеленої економіки; 
підвищення ефективності управління традиційними енергетичними ресурсами; 
розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу регіону 
шляхом підтримки співробітництва та створення об’єднань, що здійснюють 
науково-методичне забезпечення впровадження інновацій; надання допомоги та 
сприяння участі у міжнародних науково-технічних проєктах та програмах 
інноваційної спрямованості тощо. 

На основі дослідження було встановлено, що формування ЕЗ у Донецької 
області є пріоритетним, але гальмується низкою економічних, політичних, 
демографічних чинників [3; 4]. Тому виникає необхідність зменшення їхнього 
негативного впливу і створення середовища для формування й зростання ресурсу 
знань. Адже в сучасних умовах розвиток інформаційного суспільства є одним з 



292 

 

головних чинників, що призводить до підвищення рівня якості життя, 
виробництва високих технологій, інновацій та надання високоякісних послуг, 
забезпечуючи сталий економічний розвиток країни та її високу 
конкурентоспроможність в умовах глобалізації. 

Література: 1. Подлужна Н.О. Економіка знань: проблеми та перспективи 
формування в регіонах України. Монографія. Харків: ФЛП Панов А.Н., 2018. 
416 с. 2. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року № 147/5-20 
від 17.02.2020 р. / Офіційний веб-сайт Донецької обласної державної 
адміністрації. URL: 
https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2020/20.03.2020/Strategy-
2027.pdf/ (дата звернення: 26.02.2021). 3. Подлужна Н.О. Методологічні 
особливості оцінки економіки знань. Зб. наук. пр. Черкаського державного 
технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. №42. С. 41-50. 
4.Сахненко О. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в 
Україні. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2013. № 7. 
URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ine15 (дата звернення: 02.03.2021) 

 

СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГУ В AГPАPНOМУ СЕКТОРІ 
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Д-р екон. наук, доц. Сенчук І. І. 
Харківський національний технічний університет сільського господарства 

імені Петра Василенка  
 

Opгaнiзaцiя ефективнoї мapкетингoвoї дiяльнocтi aгpapних пiдпpиємcтв є 
дocить aктуaльним питaнням. Caме плaнoве i cиcтемне oб’єднaння мapкетингoвих 
зуcиль aгpoфopмувaння дaє змoгу oтpимувaти пpибутки не лише вiд виpoбництвa 
aгpapнoї пpoдукцiї, a й вiд пoдaльших її cтaдiй pуху зa мapкетингoвими кaнaлaми, 
впливaти нa cтaбiлiзaцiю кoн’юнктуpи вiдпoвiдних pинкiв, зменшити pизики 
пoв’язaнi зi збутoм пpoдукцiї. В aгpoпpoмиcлoвoму кoмплекci piшення пo 
виpoбництву в знaчнiй мipi визнaчaютьcя пеpевaгaми i пoведiнкoю cпoживaчiв. В 
зв’язку з цим, питaння poзумiння виpoбникoм ocoбливocтей пoведiнки cпoживaчiв 
пpoдoвoльcтвa i фaктopiв, якi йoгo визнaчaють, cтaють oдним iз нaйвaжливiших 
пpи плaнувaннi i здiйcненнi виpoбничoї дiяльнocтi.  

Тaким чинoм, aктуaльнicть poзвитку мapкетингoвoї дiяльнocтi для 
aгpapнoгo cектopу екoнoмiки пoлягaє в нacтупнoму: 

- мapкетинг є iнcтpументoм, який зaбезпечить мoжливicть aдеквaтнoгo 
pеaгувaння aгpapних cуб’єктiв pинкoвoгo пpocтopу нa мiнливicть зoвнiшньoгo 
cеpедoвищa; 

- в умoвaх жopcткoї кoнкуpенцiї в paмкaх членcтвa в Cвiтoвiй opгaнiзaцiї 
тopгiвлi мapкетинг змoже зaбезпечити збеpеження тa пiдвищення пoзицiй 
вiтчизняних aгpapних пiдпpиємcтв; 

- мapкетинг дaє змoгу здiйcнювaти дiяльнicть aгpapних пiдпpиємcтв з 
вpaхувaнням пoпиту не лише нa pинку ciльcькoгocпoдapcькoї cиpoвини, a й 
пpoдуктiв хapчувaння. 

Caме cфеpa зacтocувaння i визнaчaє ocнoвну вiдмiннicть aгpapнoгo 
мapкетингу вiд iнших йoгo видiв. В aгpapнoму мapкетингу ocнoвним видoм 
тoвapу є пpoдoвoльчi тoвapи, якi, в cвoю чеpгу, є тoвapaми пеpшoї неoбхiднocтi, їх 
ocoбливicтю є те, щo пoпит нa них не мoжнa зaдoвoльнити нaпеpед aбo вiдклacти. 
Cпецифiкa цих тoвapiв, влacне, визнaчaє pяд cуттєвих пpoблем, якi тopкaютьcя 
безпocеpедньo aгpapнoгo мapкетингу: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=inek_2013_7_15
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- ciльcькoгocпoдapcькa пpoдукцiя мaє кopoткий теpмiн збеpiгaння тa 
вимaгaє ocoбливих умoв зберігання невикoнaння яких мoже пpизвеcти дo втpaти 
cпoживчих якocтей продукції; 

- невiдпoвiднicть циклiв виpoбництвa, poбoчoгo пеpioду тa пеpioду 
cпoживaння; 

- пoпит нa пpoдукти хapчувaння є пocтiйним i знaчним, a pеaльний пoпит 
нa цi тoвapи дocтaтньo жopcткo oбмежений плaтocпpoмoжнicтю нacелення; 

- низький piвень ocвiти i нaуки в аграрній гaлузi та дефіцит cпецiaлicтiв у 
cфеpi аграрного  мapкетингу; 

- виpoбництвo пpoдукцiї aгpapнoї cфеpи тicнo пoв’язaнo з пpиpoдними 
фaктopaми: Пo-пеpше, ocнoвним зacoбoм i пpедметoм пpaцi є земля. ЇЇ якicть тa 
iнтенcивнicть викopиcтaння є визнaчaльними у фopмувaннi тoвapнoї пoлiтики 
пiдпpиємcтвa.  Пo-дpуге, клiмaтичнi умoви дуже чacтo нaклaдaють cвiй вiдбитoк 
нa викoнaння мapкетингoвoї пpoгpaми. «фopc-мaжopні» обставини впливaють нa 
якicть тa oбcяги пpoдукцiї, щo виготовляється; 

- деpжaвне тa pегioнaльне регулювання та вiдcутнicть aбo недocтaтнicть 
центpaлiзoвaних cтимулiв. Деpжaвa не здiйcнює зaхoдiв пo фopмувaнню 
цивiлiзoвaнoгo кoнкуpентнoгo cеpедoвищa, щo уcклaднює здiйcнення 
мapкетингoвoї дiяльнocтi; 

-  нaявнicть нa pинку aгpoтpейдеpiв, якi пoвнicтю кoнтpoлюють pинoк 
aгpapнoї пpoдукцiї poбить недoцiльним зacтocувaння мapкетингoвих зaхoдiв; 

- недосконалість iнфpacтpуктуpи aгpapнoгo ринку (тoвapнi бipжi, тopгoвo-
пocеpедницькi фipми, кoмеpцiйнi центpи, лiзингoвi центpи, деpжaвнi iнcпекцiї пo 
цiнaм i cтaндapтaм, aудитopcькi, бpoкеpcькi тa cтpaхoвi кoмпaнiї тoщo) ; 

- недocкoнaлicть iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення в oтpимaннi дocтoвipнoї, 
cиcтемaтичнoї тa oпеpaтивнoї iнфopмaцiї. 

Oднaк, зaзнaченi ocoбливocтi лише нaклaдaють cвiй вiдбитoк i визнaчaють 
cпецифiку aгpapнoгo мapкетингу, як ocoбливoгo виду в зaгaльнiй клacифiкaцiї. 
Ocнoвнi функцiї хapaктеpнi для уciх видiв мapкетингу зaлишaютьcя незмiнними. 
Це cтocуєтьcя як зaгaльних функцiй, як тo aнaлiз, пpoгнoзувaння, плaнувaння, 
opгaнiзaцiя, упpaвлiння, кoнтpoль, тaк i кoнкpетних – дocлiдження pинкiв, aнaлiз 
мapкетингoвoгo cеpедoвищa, здiйcнення тoвapнoї, цiнoвoї, кoмунiкaцiйнoї 
пoлiтики тa пoлiтики pинкoвoгo poзпoдiлу пpoдукцiї. 

Отже, poзpoбкa кoмплекcу мapкетингу aгpapних пiдпpиємcтв мaє певну 
cпецифiку. Пiдпpиємcтвa якi змoжуть poзpoбити ефективний кoмплекc  
мapкетингу, в який входять формування портфеля, ціноутворення, розуміння 
своєї цільової аудиторії, формування та робота над брендом, комунікація та 
канали поширення,   аналітика і моніторинг результатів, oтpимують кoнкуpентнi 
пеpевaги, щo дaє змoгу укpiпити cвoї пoзицiї нa pинку, poзшиpити cвoю 
дiяльнicть зa paхунoк удocкoнaлення i oптимiзaцiї pеcуpcнoгo пoтенцiaлу. Кpiм 
тoгo, в pезультaтi мoжливим cтaє i oтpимaння мaкpoекoнoмiчнoгo ефекту для 
гaлузi. Веcь cтpуктуpнo-функцioнaльний iнcтpументapiй кoмплекcу мapкетингу 
piзнoю мipoю викopиcтoвуєтьcя cуб’єктaми pинку aгpapнoї пpoдукцiї для 
фopмувaння кoнкуpентних пеpевaг, пеpедуciм, у кopoткocтpoкoвoму пеpioдi. Пpи 
цьoму caме чеpез кoнкуpентнi мехaнiзми здiйcнюєтьcя вплив мapкетингoвих 
зaхoдiв нa фopмувaння кoн’юнктуpних хapaктеpиcтик pинку aгpapнoї пpoдукцiї. I 
caме зaвдяки ним пopушуєтьcя pинкoвa piвнoвaгa, щo, в cвoю чеpгу, cтaє вaжелем 
евoлюцiї pинку, щo poзглядaєтьcя. Oднaк, caме нaявнicть диcпpoпopцiй у 
мoжливocтях зacтocувaння кoмплекcу мapкетингу piзними функцioнaльними 
гpупaми cуб’єктiв pинку пpизвoдить дo викpивлень у oб’ємнo-цiнoвiй динaмiцi 
pинку тa poбить ocтaнню бiльш вигiднoю для пiдтpимaння pинкoвих пoзицiй 
дoмiнуючих нa pинку гpуп cуб’єктiв. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ 
ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Канд. політ. наук, доц. Сергієнко Т. І. 
Національний університет «Запорізька політехніка» 

 
Реалії сьогодення свідчать, що останнім часом в Україні спостерігається 

спад виробництва, що свідчить про незадовільний стан розвитку підприємств. 
Зниження внутрішнього та зовнішнього попиту на продукцію, повільне 
впровадження передових виробничих процесів, низька інноваційна активність, 
експлуатація застарілого обладнання, неефективна організаційна структура 
підприємств, незадовільний рівень конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції - гострі проблеми, що стоять перед підприємствами, що значно 
уповільнює економіку [5, c.19]. Така ситуація свідчить про недосконалість 
системи управління на підприємстві. З цієї точки зору, одним із пріоритетних 
завдань є дослідження особливостей управління сталим розвитком підприємств у 
глобальному середовищі. 

Теоретичні основи сталого розвитку суспільства у своїх працях 
досліджували українські науковці, такі як: Б.Данилишин, С.Дорогунцов, 
В.Міщенко, Л.Шостак, В.Шевчук, З.Герасимчук, В.Прадун, Л.Мельник, 
М.Шапочка, А.Тихонов, Н.Гребенюк, О.Грянник, В.Феденко, В.Трегобчук та ін. 
Ґрунтовний науковий внесок у розвиток методології управління сталим розвитком 
різних соціально-економічних систем зробили вітчизняні вчені: О. Ареф’єва, 
Н.Алексеєнко, Т.Антошко, Г.Астапова, О.Амоша, І.Бланк, О.Василенко, 
А.Воронкова, Л.Головкова, В.Герасимчук, Д.Задихайло, І.Ігнатьєва, 
Н.Краснокутська, Б.Карпінський, Л.Лігоненко, О.Мних, І.Отенко, О.Тридід, 
Ю.Погорелов, В.Пономаренко, О.Раєвнєва, Н.Касьянова, В. Кондратьев, 
Р.Марушков, Т.Мостенська, О.Михайленко, О.Сущенко, О.Сохацька, А.Степанов, 
В. Євтушевський, З.Шершньова та багато інших,  які зосереджували увагу на 
економічних, соціальних, екологічних, корпоративних системах та їх становленні 
і взаємодії у стратегічному та корпоративному розвитку. Проте, незважаючи на 
велику науково-дослідну базу, присвячену теорії управління сталим розвитком 
підприємств, сьогодні не всі проблеми вирішені, деякі питання залишаються 
дискусійними. 

Більшість дослідників даної галузі зазначають, що найбільш прогресивним 
видом розвитку є саме сталий розвиток, який будується на підставі принципів 
менеджменту [4]. Б. Андрушків і Л. Мельник дають визначення «сталий розвиток 
підприємства» базуючись на системно-інтегрованому підході та вважають, що 
його логіка для господарської одиниці виражається у задоволенні її потреб, тобто 
отриманні прибутку та покращенні іміджу на конкуруючому ринку, зростанні 
продуктивності праці, оптимізації енергоспоживання, зниженні відходів, 
підтримки з боку органів місцевого самоврядування, виході на зовнішні ринки [1, 
c.124]. У монографії Н.Афанасьєва, В.Рогожина та В.Рудики, автори під 
управлінням сталим розвитком підприємства розуміють процес формування нової 
властивості системи, що базується на забезпеченні зміни тільки її якісних 
характеристик [2]. Під розвитком вони розглядають процес, який ґрунтується на 
результатах науково-технічного досягнення, що сприяє розвитку виробничих сил 
та задоволенню потреб суспільства в товарах високої якості. Процес розвитку 
безпосередньо пов'язаний із зростанням міри ефективності, покращенням бізнес-
процесів чи управління ними, в результаті чого досягнутий кількісний чи якісний 
приріст корисного результату порівняно з попереднім рівнем. Проте, як зазначає 
Р.Венжела, дане визначення має недолік у тому, що акцентується увага тільки на 
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науково-технічних аспектах розвитку та автори нечітко роблять розмежування 
між поняттями ріст та розвиток.  Також, автори зосередили свою увагу лише на 
якісних змінах, що можуть бути зумовлені як зовнішніми, так і внутрішніми 
закономірностями, абстрагуючись від кількісних характеристик та структурних 
змін, що на думку автора також мають місце [3, с. 123]. Таким чином, зазначимо, 
що в основі процесу управління сталим розвитком підприємства лежить система 
управління, що дозволяє цілісно, комплексно підходити до процесу взаємодії 
різних підсистем, які приймають участь в управлінських процесах. Нажаль, але  
сьогодні потенціал сталого розвитку підприємств реалізується не повною мірою. 
Обумовлено це як дією зовнішніх факторів, на які підприємство не може 
вплинути, так і деякими обмеженнями усередині самих підприємств, які пов'язані 
з недостатньо глибоким розумінням важливості та доцільності реалізації 
концепції сталого розвитку та сформульованих вище завдань власниками 
підприємств і менеджерами вищого рівня. 

Розглядаючи особливості управління сталим розвитком підприємства, слід 
зазначити, що управління сталим розвитком є надзвичайно важливою сферою 
досліджень в наукових колах та має особливе значення в сучасних умовах. 
Сучасні підприємства стикаються з процесами глобалізації, інтенсивними 
змінами, що призводять до нерівномірного розвитку ринку, екологічної 
невизначеності, невідповідності у реалізації потреб та інтересів різних учасників 
ринку [6, c. 194]. Перебування підприємств у складних умовах експлуатації 
вимагає переосмислення підходів до управління, оскільки його досягнення за 
рахунок економічного зростання є недостатнім, так як високі темпи виробництва 
можуть співіснувати з низькою ефективністю економічних та соціальних 
процесів, стати загрозою навколишньому середовищу. У процесі вивчення 
структури взаємодії підприємств, ринків, логістичних процесів і відтворення 
необхідно більш поглиблено вивчити закономірності групування економічних 
систем за об’єктами, типами середовищ, процесів та проектів. Це дасть 
можливість побудувати раціональну структуру інтеграційних відносин 
підприємств з іншими типами соціально-економічних систем, що в умовах 
постійних змін забезпечить сталий розвиток підприємств. Важливу роль у 
досягненні сталого розвитку підприємств відіграє інтенсивне та збалансоване 
використання його потенціалу як основи, на якій будуються та впроваджуються 
його зовнішні та внутрішні процеси відтворення. У зв’язку з цим актуалізується 
питання щодо необхідності формування  багаторівневої системи управління 
розвитком підприємства, яка повинна базуватися на раціональному використанні 
та побудові взаємозв’язків між різними видами та рівнями діяльності, ієрархією 
управління, сферами функціональної відповідальності, ресурсами.  

Література: 1. Андрушків, В. М., Мельник, Л. М. Концептуальні 
положення оцінювання рівня досягнень сталого Концептуальні положення для 
оцінки рівень досягнення стійкого підприємництва розвиток. Матеріали 
Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми та 
перспективи» сталого розвитку підприємства та регіонів України», 
Дніпропетровськ, 2016. С. 122 – 124.  2. Афанасьев Н.В. Управление развитием 
предприятия: [монография] / Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. – 
Харьков: Изд. Дом «ИНЖЭК», 2003. – 184 с. 3. Венжега Р.В. Теоретичні аспекти 
стратегічного розвитку промислових підприємств. Научный вестник Донбасской 
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Sergienko T. Improving the efficiency of management system in manufacturing 
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УПРАЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 

Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В.,  
д-р філос. з екон., викл. Устіловська А.С.,  

здобувач вищої освіти Байлов І.А. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

В умовах швидко мінливого суспільства і високо конкурентного 
бізнессередовища керівники підприємств та HR-фахівці зіткнулися з додатковою 
складністю: їм доводиться формувати команди зі співробітників, що належать до 
різних поколінь, що мають різні очікування і методи роботи. Це значно 
ускладнює підбір персоналу, формування команди, вибір програм навчання і 
мотивації для співробітників. Один з ефективних інструментів, що допомагають 
зрозуміти основоположні цінності людей різного віку це «Теорія поколінь» [1]. 

Прихильники теорії стверджують, що різні покоління – це різні цінності, 
різне сприйняття інформації. 

Противники теорії поколінь називають її успішним продуктом 
маркетологів, який не має нічого спільного з реальністю. Основні заперечення 
теорії у тому, що межі поколінь визначають довільно, і покоління майже нічим не 
відрізняються від звичних вікових груп. 

Окреслюють такі типи поколінь: 
GI – Generation Item — Переможці — народжені у 1900-1923 рр.; 
P– Pensioners — Мовчазне покоління — народжені у 1923-1943 рр.; 
BB – Baby Boomers — Бебі-бумери — народжені у 1943-1963 рр.; 
Х– Невідоме покоління — народжені у 1964-1984 рр.; 
Y– Міленіали, Next — народжені у 1985-1999 рр.; 
Z – Центеніали — народжені у 2000 році і молодші. 
Покоління «альфа» з’явиться за прогнозами дослідників після 2023 року. 

Його представників уже називають рушіями майбутнього прогресу. Американські 
вчені запевняють, що завдяки швидкому розвитку інформаційних технологій 
покоління «альфа» буде вміти читати вже у два роки. У школі ці діти будуть 
вивчати предмети, які їм справді цікаві. Вони не робитимуть того, що хочуть 
батьки чи будь-хто інший. Саме тому, передбачають, що «альфам» не буде 
потрібна вища освіта. 

Учені припускають, що цінності поколінь здатні повторюватись, і 
покоління «альфа» матиме схожіть із поколінням переможців GI. 

Представники покоління будуть приєднуватися не до структур, організацій 
чи конфесій, а до однодумців за способом життя і мислення. Ці люди будуть 
залежні від технологій, зайняті кількома справами одночасно й змінюватимуть 
світ на краще. Вони прагнутимуть: 

- зменшити рівень захворюваності; 
- зберегти природні ресурси; 
- зупинити війну та голод. 
Цінності, важливі для всіх поколінь: 
- сім’я; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpgvzdia_2018_75_17.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpgvzdia_2018_75_17.pdf
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- любов; 
- професійний розвиток; 
- особистісний розвиток; 
- здоров’я; 
- благополуччя; 
- успіх; 
- свобода. 
Коли покоління «альфа» правитиме світом, це буде період яскравих, 

творчих, гармонійно розвинених самодостатніх особистостей, які здатні досягти 
вищої реалізації й позитивно вплинути на світ навколо себе. Діти цього покоління 
не підкорятимуться примусу – з ними потрібно буде домовлятися. Вони 
навчатимуться, якщо зрозуміють, навіщо їм це потрібно. Для них важливими 
будуть співпраця та партнерство. Вони потребуватимуть заохочення та 
обгрунтованої похвали. Для них будуть важливі самодисципліна, а не 
контроль і формальні правила. «Альфи» будуть мобільні й залежні від технологій. 
Вони стануть рушійною силою прогресу в нашому столітті [2]. 

За результатами дослідження про ставлення на ринку праці до працівників 
різних поколінь, яке проводилось Міжнародним кадровим порталом HeadHunter 
Україна, було показано, що різні покоління мають свої слабкі та сильні сторони 
(воно здійснювалось за результатами онлайнопитування, у якому взяло участь 
понад 5084 респондентів). До прикладу, покоління X (працівники від 35 до 50 
років) найкраще справляються з рутинною роботою, а покоління Y (працівники 
від 25 до 35 років) демонструє системне мислення та відповідальність. Що ж до 
наймолодшого вікового покоління Z працівників (до 24 років), то їх характеризує 
вміння творчо вирішувати завдання.  

Отож, щоб забезпечити ефективність та злагодженість роботи компанії 
XXI ст. варто рахуватися із теорією поколінь і використовувати її для отримання 
позитивного результату, а не недоліків. Адже все таки: компанія – це, в першу 
чергу, люди [3]. 

Література: 1. Веретенникова И. Применение теории поколений для 
привлечения и развития персонала [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://intservis.ru/article/index.php?dir=17&id=136. 2. Теорія поколінь: коротко про 
важливе. URL: http://management.fmm.kpi.ua/%D1%82%D0%B5%D0 
%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0% 
BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE 
%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6% 
D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5/ (дата звернення: 08.04.2021). 3. Жураківська І. 
Теорія поколінь і управління персоналом організації. URL: 
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4163/1/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%

D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf (дата звернення: 08.04.2021). 4. 
Смачило В.В., Смачило О.С., Попова Е.В. Управління персоналом підприємств 
крізь призму теорії поколінь. Ефективна економіка. 2020. №3. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/71.pdf (дата звернення: 08.04.2021). 

 
ПЕРЕВАГИ РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ В БУДІВНИЦТВІ 

 

Ст. гр. ЕП-41 Степанов Р.Р.,  
науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Бредіхін В.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Проблема утилізації відходів сьогодні одна з найактуальніших в усьому 

світі. Відходи промислового виробництва утворюються внаслідок виробничої 
діяльності людини у різних галузях промисловості. 

http://intservis.ru/article/index.php?dir=17&id=136
http://management.fmm.kpi.ua/%D1%82%D0%B5%D0%20%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%25%20BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%25%20D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5/
http://management.fmm.kpi.ua/%D1%82%D0%B5%D0%20%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%25%20BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%25%20D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5/
http://management.fmm.kpi.ua/%D1%82%D0%B5%D0%20%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%25%20BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%25%20D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5/
http://management.fmm.kpi.ua/%D1%82%D0%B5%D0%20%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%25%20BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%25%20D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5/
http://management.fmm.kpi.ua/%D1%82%D0%B5%D0%20%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%25%20BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%25%20D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5/
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4163/1/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4163/1/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/71.pdf
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Рециклінг є повторним перетворенням субстанцій або матеріалів, які 
містяться у відходах виробництва, з метою отримання субстанції або матеріалу з 
первинним або з іншим призначенням, зокрема також органічний рециклінг, за 
винятком повернення енергії [1]. 

Дослідженням управління відходами вже давно займаються науковці 
всього світу, оскільки ця проблема стає надзвичайно гострою. Серед зарубіжних 
вчених варто виділити роботи К. Юнга, М. Корбіца, Б. Жечинського, С. Кравчика 
та К. Міхневської.  

Практика управління відходами виявила необхідність використання ряду 
специфічних понять і визначень з метою поводження з відходами, рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 - Основні поняття щодо поводження з відходами 
 
Оцінки стратегії організації в області реверсивної логістики є важливим 

питанням. При будівельних і ремонтних роботах утворюється велика кількість 
відходів - так званого будівельного сміття. Демонтаж будь-якої будівельної 
конструкції нерозривно пов'язаний з проблемою пошуку максимально 
ефективного способу здійснення такого процесу, як переробка будівельних 
відходів, особливо - що належать до категорії твердих. Як свідчить практика, 
найбільш доцільно вдатися до їх попередньою подрібнення. А оскільки згадані 
відходи можуть бути представлені не тільки вийшли з ладу залізобетонними 
виробами, а й різними видами пластику, деревом, асфальтом і т.і., то на перший 
план висувається питання про їх розподіл.  

Послідовність процесу переробки відходів будівельної промисловості 
наведено на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Послідовність процесу переробки відходів будівельної промисловості 
 
У більшості країн СНД перероблення та рециклінг відходів після 

промивання бетононасосів і міксерів полягає в тому, що вміст змішувача 
зливається в яму, де бетонна суміш після деякого часу висихає і розтріскується, а 
потім транспортується на полігон. Такий рециклінг бетону вкрай неефективний, 
оскільки, крім забруднення великої зони території і витрат на транспортування, 
він суперечить чинному законодавству. А це в свою чергу тягне відчутні штрафні 
санкції. 

Саме тому багато вітчизняних підприємств поступово переходять на більш 
сучасний і ефективний рециклінг відходів виробництва за допомогою придбання 
рециклінгових установок або вдавшись до послуг спеціалізованих станцій. 
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Інші маніпулятивні дії, що готують вторинні ресурси, до 
виробничого процесу 
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Сучасне обладнання для рециклінгу працює за принципом поділу суміші 
бетонних відходів на фракції щебню, піску і розчину цементного молочка. 
Подібна технологія утилізації краща тим, що отримані окремі фракції 
використовуються у виробництві будматеріалів або реалізуються в якості 
вторинної сировини. Рециклінг бетонних відходів - екологічний, ефективний 
спосіб управління виробничими відходами, що дозволяє скоротити часові і 
фінансові витрати. 

Однією із стратегій підвищення лояльності споживачів та залучення нових 
є після продажне обслуговування клієнтів, що є складовою зворотної логістики. З 
іншого боку, у разі переходу на нові технології виробництва, заміну традиційних 
сировинних ресурсів альтернативними, постає проблема розробки нових та 
корегування чинних галузевих норм та стандартів. 

Розглянемо основні передумови на макрорівні, що є першопричинами 
проблем становлення реверсивної логістики на підприємствах: 

а) насамперед облік відходів та принципи поводження з ними 
регламентується Законом України «Про відходи»; 

б) відсутність наявних пунктів переробки вторинної сировини або ж 
обладнання на підприємствах для його здійснення; 

в) люди та менталітет. Лише мізерна частка українців сортує сміття. Попри 
дію Закону «Про відходи» [2], а саме внесених у 2012 році змін до нього, що 
стосуються сортування та введених за невиконання умов даного закону санкцій. 

Опираючись на ці передумови як висновок наведемо деякі принципи для 
поліпшення роботи рециклінгу на підприємствах: 

-  формування ефективної системи екологічно орієнтованого логістичного 
управління промисловим виробництвом на основі застосування інноваційних 
методів та інструментів управління (зокрема, елементів системи екологічного 
менеджменту); 

-  прийняття оптимальних рішень в управлінні виробничою логістичною 
системою на основі оцінки екологічних витрат підприємства у складі загальних 
логістичних витрат; 

- забезпечення адаптивності логістичної системи до змінних умов 
зовнішнього середовища; 

- удосконалення корпоративної екологічної культури як передумови 
забезпечення екологізації логістичного управління підприємством є ключовою у 
ланці роботи з персоналом. 

Дотримуючись таких основних способів впровадження системи рециклінгу 
підприємство може успішно встановити та використовувати зворотні матеріальні 
потоки в користь собі та планеті. 

Література: 1. Інститут суспільно-економічних досліджень - неурядовий 
аналітичний центр. ІСЕД: вебсайт: URL: https://iser.org.ua  2. Закон України «Про 
відходи». / Верховна Рада України. Законодавство України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр. 

 
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН 
У КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Здобувач вищої освіти Тарасенко Г.М.  

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля 

 
Цілі сталого розвитку передбачають встановлення стійких інститутів та 

вдосконалення механізмів їх регулювання. Однак інституціональні зміни та 
інституціональний розвиток відбувається спочатку на рівні інституцій, а потім 



300 

 

закріплюється на рівні інститутів. Звідси виникає потреба в розмежуванні даних 
понять у наукових роботах, присвячених цій темі. На жаль, у повній мірі це не 
виконується. Є питання, в яких розмежування важливо, наприклад, встановлення 
гендеру, який наразі є соціальною інституцією, як діючого інституту. 

Формування категоріальної системи інституціоналізму не завершене і 
пристосовується для осучаснення наукових робіт дуже поверхнево. Розширення, 
або спрощення визначення основних категорій інституціональної економічної 
теорії, а саме «інституту» та «інституції», їх ототожнення та взаємозамінність, як 
наслідок, призводить до викривленого відображення досліджуваних явищ та 
гальмує процеси вдосконалення господарської діяльності. На практиці дуже часто 
автори розуміють під одним терміном різні значення, або один автор 
використовує один термін в різних значеннях.. 

Визначення поняття «інституція» має довгу історію відносно плутанини 
через некоректний переклад з інших мов та, в наслідок логічних помилок, заміни 
«інституції» «інститутом».  

Етимологія слів є одною з причин плутанини. З латинської «institutum» 
одночасно вказує і на «установу», і на «встановлення». Тобто, у різних контекстах 
інститут може означати як реально існуючу установу, так і сукупність правил, що 
регламентують спосіб існування установи та її учасників.  В свою чергу, 
«іnstitutio» перекладається як встановлювати, заводити звичай; спочатку слово 
було назвою елементарних підручників римських юристів, які давали 
систематичний огляд діючого, в основному приватного, права. Таким чином, 
«інститут» є ширшим поняттям, якому властива двоїстість, та одночасно з 
інституцією охоплює феномен введення так званих «правил гри». 

У наш час досі існує проблема ототожнення понять «інститут» та 
«інституція». Інститут означає встановлення, установу і організацію, за 
допомогою яких інституції реалізуються, тобто кооперативно відтворюються вже 
первинно спеціалізовані функції, де їм навчають, передають їх новим агентам. У 
цьому полягає еволюційна роль інститутів як "твердих структур", в господарських 
системах на відміну від "м'яких" інституцій, які тільки "затвердівши", 
затверджуються, передаються і зберігаються. Таке "затвердіння" означає, що 
інститут виступає як дискретна форма, що скріпляє безперервно мінливі 
інституції [5, с. 33].  

Інституціональна економічна теорія вивчає економічні відносини між 
соціальними інститутами та в їх середині. Економісти розглядають різні соціальні 
явища як «майданчики для гри» зі своїми «гравцями» та їхніми «правилами гри». 
В XX столітті науковці використовували слово «institution» з англійської мови для 
визначення цих «правил». Його варто перекладати як «соціальний інститут», але 
часто воно перекладається і як «інститут» (С. Сорокіна), і як «інституція» 
(В. Афанасьєв), що також має свій внесок до ототожнювання понять. Але 
найбільшого поширення набув саме «інститут», неточний варіант перекладу, 
оскільки він використаний у першому російськомовному виданні класичної праці 
Т. Веблена "Теорія ледачого класу: економічне дослідження інституцій" (1984) [1, 
с. 53]. 

Зараз можна побачити, як слово «інститут» використовують для 
визначення різних явищ у сфері освіти: підрозділи університетів називають 
інститутами, власно університети називають інститутами, які діють в освітній 
сфері (масовий соціальний інститут) за певними правилами (які теж називають 
інститутами).  

Все частіше в риториці як українських політиків, так і науковців звучить 
поняття „інститут” – „політичний інститут”, „правовий інститут” чи, приміром, 
„інститут держави”. Іноді вживається й інше поняття – „інституція”. Вживається 
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безсистемно, але, що показово, найчастіше або як синонімічне „інституту” 
поняття, або ж як опозиційне до нього. Така взаємозамінність двох понять не є 
науково спроможною [2, с. 10]. 

Т. Лозинська вважає, що з метою уникнення методологічної плутанини 
доцільно відмовитися від вживання в науковій літературі термінів «інститут» і 
«інституція» із закріпленням за ними різних смислів [3, с. 12]. 

Отже, питання синонімії понять „інститут” та „інституція” вирішується 
шляхом окреслення специфіки застосування кожного з них та неприпустимості 
ототожнення їхніх значень. 

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-
Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого 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. Україна, як і 
інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу [4].  

Ціль №5 спрямована на забезпечення гендерної рівності. Це потребує 
встановлення стійкого інституту гендеру. Наразі в Україні гендер є лише 
соціальною стратифікаційною інституцією: як соціальна інституція гендер є 
засобом створення різних соціальних статусів; як частина стратифікаційної 
системи, що розподіляє нерівно ці статуси, гендер є головним будівельним 
блоком у соціальних структурах, побудованих на нерівних статусах (Ю. Лорбер). 

Отже, питання ототожнення понять «інститут» та «інституція» потребує 
вирішення шляхом прикріплення за кожним з них окремих дефініцій. Заміна 
одного терміну іншим може свідчити про непотрібність одного з термінів: або 
референція, що ним відображається, не є актуальною, тому що ще не дозріла 
проблематика на національному ґрунті, або навпаки вже перезріла, вирішена та 
перестала бути актуальною. Наявність такого національного ґрунту для 
актуалізації термінів кореспондується з позицією про різницю регіональних умов 
господарювання, тому й актуальних концепцій. Щодо питання поняття «гендер» – 
він є не тільки наочною демонстрацією регіональної різниці ідентифікації 
реальних соціальних явищ як інститутів та як інституцій, а і регіональної різниці 
за ступенем специфіки питань, які відносяться до інституціональної економіки. 

Література: 1. Іншаков О.В., Фролов Д.П. Інституція – ключ до розуміння 
економічних інститутів. Економічна теорія. 2011. № 1. С. 52-62. 2. Кармазіна М. 
Шурбована О. «Інститут» та «інституція»: проблема розрізнення понять. 
Політичний менедмент. 2006. № 4. С. 10–19. 3. Лозинська Т. М. До проблеми 
вживання термінів "інститут" і "інституція" в контексті інституціонального 
аналізу. Бізнес Інформ. 2014. № 7. С. 8-13. 4. Цілі сталого розвитку. URL: 
Ukraine.un.org https://ukraine.un.org/uk/sdgs (дата звернення: 13.01.21). 5. 
Иншаков О. В. Институция и институт: проблемы категориальной 
дифференциации и интеграции, ЭНСР №3 (50). 2010. С. 26-38. 
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Транспортна система є матеріальною базою суспільного розподілу праці і 
здійснює різного роду зв'язки між виробництвом і споживанням, промисловістю і 
сільським господарством, видобувними і обробними підприємствами, економічними 
районами і населенням. Розвиток транспортних систем відбувається в соціально–
економічному контексті. Очевидна залежність між кількістю та якістю 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614572
https://ukraine.un.org/uk/sdgs
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транспортної інфраструктури та рівнем економічного розвитку. Ефективні 
транспортні системи забезпечують економічні та соціальні можливості та 
переваги, що призводять до позитивних мультиплікативних ефектів, таких як 
кращий доступ до ринків, зайнятість та додаткові інвестиції. 

 У зв’язку з цим велике значення має стратегічне управління Існують 

багато моделей управління, що стосуються формування стратегії, більшість 
загальних рамок включає два загальні етапи. 

Стратегічний аналіз – це трудомісткий процес, що включає всебічне 
дослідження ринку зовнішнього та конкурентного середовища, а також великі 
внутрішні оцінки. Після етапу аналізу організація вибирає загальну стратегію. 
Етап впровадження починається з наявної стратегії, і бізнес зміцнює свою 
організаційну структуру та керівництво (вносячи зміни, якщо це необхідно). На 
заключному етапі реалізації стратегії всі бюджетні показники підлягають оцінці. 
Слід розрахувати фінансові коефіцієнти, а аналіз результатів діяльності надати 
відповідному персоналу та відділам. Ця інформація буде використана для 
перезапуску процесу планування або посилення успіху попередньої стратегії. 

Формулювання стратегії часто називають стратегічним плануванням або 
довгостроковим плануванням. Цей процес включає сканування зовнішніх та 
внутрішніх факторів навколишнього середовища, аналіз стратегічних факторів та 
їх генерацію, оцінку та вибір найкращої альтернативної стратегії, відповідної 
аналізу. 

На рівні центрального структурного підрозділу транспортного 
підприємства з впровадження економічної стратегій в умовах сталого розвитку 
доцільно виділити такі основні завдання: 

– створення організаційних передумов для здійснення економічної 
підтримки діяльності зі сталого розвитку на підприємстві; 

– інтегрована презентація звітної інформації щодо економічної підтримки 
сталого розвитку та управління ризиками; 

– підтримка та координація процесу вибору економічної підтримки цих 
заходів відповідно до цілей сталого розвитку підприємства та існуючих обмежень. 

Рекомендовані підходи до організації процесу стратегічного розвитку 
підприємств транспорту сприяють виявленню та вибору організаційної форми 
процесу. Однак остаточне рішення щодо організаційної форми слід приймати 
лише після порівняння кількісних критеріїв вибору організації.  

Література: 1. Барановський О. І. Фінансова безпека: монографія; Ін-т 
економічного прогнозування. Київ: Фенікс, 1999. 338 с. 2. Жаліло Я. А. Стратегія 
забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми 
імплементації; Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду 
світової спільноти. Київ: Сатсанга, 2001. 224 с. 
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Поняття криза в даний час активно використовується і в мікроекономіці 

стосовно підприємству. Криза підприємства розуміється як переломний момент, 
поворотна точка у розвитку підприємства. Криза супроводжується браком часу, 
коштів, інформації і потенційно може привести до банкрутства промислового 
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підприємства. Основним же питанням в стратегічному антикризовому управлінні 
залишається питання про можливість підготуватися до наступу кризи, про 
розпізнаванні його причин і максимально швидкої адаптації до них. У сучасній 
науці можна виділити чотири підходи, пов'язаних з управлінням кризовими 
ситуаціями. Це управління в уже має місце кризової ситуації, пов'язане з 
процедурою банкрутства, реструктуризації, ліквідації підприємства; управління, 
зосереджене на прогнозуванні та запобігання або зниження наслідків кризових 
ситуацій, або реактивний і превентивний антикризовий менеджмент; створення 
кризових ситуацій, що сприяють розвитку підприємства (або їх запобігання, 
недопущення); і реакція підприємства на фактори маркетингового середовища, 
що розвивається нелінійно. Пріоритетним напрямком зараз є стратегічне 
антикризове управління, тобто управління, спрямоване на прогнозування 
кризових ситуацій на підприємстві, запобігання або усунення несприятливих для 
бізнесу явищ за допомогою використання потенціалу всього сучасного 
менеджменту.  

На підставі критичного аналізу наукової літератури [1-15] запропоновано 
наступне визначення стратегічного антикризового управління: стратегічне 
антикризове управління - це система управління підприємством у нестабільному 
зовнішньому середовищі, яка дозволяє передбачити переломні моменти в 
процесах, що впливають на попит і потреби, що задовольняються даним 
підприємством, і запобігати або знижувати їх негативний вплив на діяльність 
підприємства як соціально-економічної системи в довгостроковій і 
середньостроковій перспективі. Традиційно причини кризових ситуацій на 
підприємствах поділяються на зовнішні і внутрішні. Більшість дослідників 
вважають, що внутрішні причини підсилюють дію несподіваних і 
непередбачуваних зовнішніх чинників. За наявними оцінками, банкрутства 
підприємств в Україні на 2/3 зумовлені зовнішніми факторами (різкі зміни в 
зовнішньому середовищі), і на 1/3 внутрішніми (помилки в управлінні, 
незбалансованість зв'язків усередині системи). Склад значущих чинників 
зовнішнього середовища для українських та зарубіжних підприємств різниться. 

На підставі аналізу наукової літератури та статистичних даних, 
проведеного в дисертації, запропоновано розглядати непередбачені зміни у 
зовнішньому середовищі, або нестабільність зовнішнього середовища як одну з 
основних причин криз на підприємствах. Сформовані плани і сформовані 
принципи роботи підприємства в нових умовах часто виявляються 
неефективними, і дотримання цих планів викликає кризу, крайньою формою 
якого є банкрутство. Зміни середовища необхідно враховувати, і велику роль тут 
відіграє час, за яке керівництво підприємства усвідомлює відбуваються зміни і 
перебудовується, адаптується до них. Для адекватної реакції на зміни 
маркетингового середовища необхідно визначити її склад (відповідно до 
класифікації факторів), основні властивості - невизначеність, мінливість 
(рухливість), складність, взаємопов'язаність факторів, і рівень нестабільності. 
Нестабільність - це перш за все філософська категорія, такий стан об'єкта, коли 
передбачити його подальші рухи неможливо, але можна точно сказати, що 
становище його не залишиться колишнім, тобто непередбачуваність в поєднанні з 
нестійкістю. На підставі аналізу філософських і економічних джерел авторами 
дається наступне визначення: нестабільність зовнішнього середовища 
підприємства - це невизначеність середовища всіх видів, що досягла критичної 
точки, в поєднанні з ненульовий рухливістю середовища. 

Література: 1. Товажнянский В.Л., Перерва П.Г., Кобелева Т.А. 
Антикризисный менеджмент производственно-комерческой деятельности 
предприятий машиностроения // Государство и рынок: механизмы и методы 
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сущность и задачи. Вісник нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні 
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Основними соціально-економічними системами різних ієрархічних рівнів 

народного господарства є адміністративна територія (область, район, місто), 
промислове підприємство та національна економіка країни. [1] 

Громада є соціально-економічною системою, підприємства які знаходяться 
територіально в межах громади та вирішують економічні та соціальні питання є 
також соціально-економічними системами. 

У сучасних умовах існуючи соціально-економічні системи розбалансовані 
завдяки структурним диспропорціям, що виникають через існування протиріч 
соціальних, екологічних, економічних, наслідком чого є занепад, тобто 
припинення розвитку.  

На думку науковців сталий розвиток розуміється як процес забезпечення 
функціонування територіальної системи з заданими параметрами в певних умовах 
протягом необхідного проміжку часу, що веде до гармонізації факторів 
виробництва та поліпшення якості життя сучасних і наступних поколінь за 
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обставин збереження і поетапного відтворення цілісності навколишнього 
середовища. [2,3] 

На сьогоднішній день ринок цінних паперів має потенціал розвитку в 
сегменті операцій з державними цінними паперами, що можуть бути придбані 
локальними соціально-економічними системами. 

Державні цінні папери – цінні папери, випущені державою. Дані цінні 
папери належать до категорії боргових цінних паперів.[4] 

В сучасних ринкових умовах територіальні громади мають змогу та 
доцільність долучатися до діяльності на фінансовому ринку. [5] 

У зв’язку з призупиненням розміщення у банках тимчасово вільних 
коштів загального фонду місцевих бюджетів, альтернативою в отримання доходів 
для територіальних соціально-економічних систем може стати придбання 
державних цінних паперів [5]. 

Для регіональних соціально-економічних систем активізація діяльності на 
фондовому ринку може надати додаткові фінансові ресурси для стабілізування, 
покращення фінансового становища.[5,6] 

Література: 1 Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України 
та її регіонів національна доповідь ак. Лібанової Є.М. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/nas_dop_2015.pdf (Дата зверення: 
02.04.2021). 2 Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, 
методологія, практика. – Луцьк: Надстир'я, 2008. – 528 с. 3 Поняття та структура 
принципу сталого розвитку URL: http://www.polukr.net/uk/blog/2016/06/ponjatja-ta-
struktura-principu-rozvitku/. 4 Державні цінні папери URL: 
https://news.finance.ua/ua/news/-/296050/derzhavni-tsinni-papery (дата звернення 
03.04.2021). 5 Альтернатива депозитам: як громадам ефективно використати 
тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів URL: 
https://decentralization.gov.ua/news/10751  (дата звернення 03.04.2021). 6 Тройнікова 
О.М. Функціонування соціально-економічних систем в сучасних умовах // 
Інфраструктура ринку Одеса. -2021. №51 С.27-282. 
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Д-р філос. з екон., викл. Устіловська А.С., 

канд. техн. наук, доц. Гузенко С.О., здобувач вищої освіти Чумак Е.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

Більшість промислових підприємств України мають зношені виробничі 
засоби та використовують морально застрілі технології, а їх потужність 
розрахована на великі обсяги виробництва, які не досягаються в сучасних 
ринкових умовах. Такі технології призводять до перевитрат сировини, матеріалів, 
палива та енергоносіїв, що збільшує собівартість продукції й підвищує екологічне 
навантаження. 

Сталість підприємства ґрунтується на системі управління екологічними 
аспектами та впровадженні ресурсозберігальних технологій більш чистого 
виробництва. Такий підхід дозволяє оцінити ситуацію, потенціал та шляхи 
економії щодо ефективного використання всіх ресурсів та зниження собівартості 
продукції і зменшення утворення відходів та викидів у атмосферу, підвищити 
ресурсоефективність та конкурентоспроможність. Поєднання екологічної 
ефективності виробництва з економічним зростанням підприємства є основною 
ідеєю сталого виробництва.  

Переваги сталого виробництва:  

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/nas_dop_2015.pdf
http://www.polukr.net/uk/blog/2016/06/ponjatja-ta-struktura-principu-rozvitku/
http://www.polukr.net/uk/blog/2016/06/ponjatja-ta-struktura-principu-rozvitku/
https://news.finance.ua/ua/news/-/296050/derzhavni-tsinni-papery
https://decentralization.gov.ua/news/10751
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- заощадження коштів;  
- підвищення продуктивності;  
- якість продукції;  
- організаційна ефективність;  
- ринкова та суспільна прийнятність. 
Аналіз результативності природоохоронної діяльності, оцінка та аудити є 

дуже цінними інструментами управління, але мають, принаймні, один істотний 
недолік: вони можуть дати характеристику екологічної ситуації на підприємстві 
лише на момент проведення оцінювання. Встановлені факти порушень, недоліки 
та вжиті заходи, спрямовані на їх усунення, не гарантують того, що через якийсь 
час не виникнуть ті самі або нові проблеми в діяльності організації. Саме тому 
виникає необхідність створення системи управління, яка забезпечить постійну 
координацію і взаємодію між функціональними одиницями організації в цьому 
напрямку.  

Мета системи екологічного управління – дотримання вимог 
природоохоронного законодавства, мінімізація негативних впливів на довкілля, 
пов’язаних з діяльністю організації та її продукцією, досягнення високого рівня 
екологічної безпеки на різних етапах виробництва й споживання товарів, надання 
послуг, виконання робіт. Розроблення та впровадження системного підходу в 
управлінні екологічними аспектами забезпечує скорочення споживання на 
одиницю продукції сировини, води, енергії. До інших переваг можна зарахувати 
також економію на витратах, поліпшення якості продукції й виробничих процесів, 
забезпечення безперебійності виробництва, поліпшення умов праці, що веде до 
посилення мотивації персоналу, і, звичайно, поліпшення іміджу організації. 

Ядром системи є документи, що визначають напрями організації діяльності 
та управління екологічними аспектами, а також конкретні заходи, розроблені 
відповідно до екологічної політики, цілей і завдань. Під час впровадження 
системи керуються принципом послідовного поліпшення, тобто досягнення 
кращих показників у всіх екологічних аспектах діяльності підприємства, там, де 
це практично можливо. Послідовне поліпшення необхідно демонструвати, 
доводити зацікавленим сторонам: органам влади, громадськості, партнерам, 
інвесторам, конкурентам. 

Література: 1. На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого 
споживання та виробництва : довідник / С.В. Берзіна та ін. Київ: Іститут 
екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 138 с. 
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Сьогодення потребує трансформації у всіх аспектах життєдіяльності, 

зокрема технологіях, адже промислові об’єкти та території зорієнтовані на 
потреби минулого з часом втратили свою ефективність, а як наслідок 
актуальність. Прилегла територія промислових об’єктів, що не експлуатуються з 
часом схильна до захаращування, що насамперед, має негативний вплив на 
екологічну ситуацію. Саме тому з’являється потреба у перепрофілюванні таких 
об’єктів. Під час перепрофілювання не завжди передбачено знесення застарілих 
будівель, в більшості випадків девелопер схиляється до реконструкції. З 
допомогою редевелопменту можливе отримання нових територій, адже 
перепрофілювання є одним з ключових елементів редевелопменту та передбачає 
зміну призначення районів і зон усередині міста.  
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Кризовий економічний стан, трансформація галузевої структури економіки 
України в бік невиробничої сфери призвели до промислового спаду. З'явилися 
такі проблеми, як екстенсивна індустріалізації, висока концентрація занедбаних 
об'єктів промислової нерухомості, неефективне використання виробничих 
територій, зношена інфраструктура, низька якість житлової нерухомості, як 
частини промислових зон, екологічна нестабільність. Стало очевидно, що велика 
частка міської  території не  відповідає сучасним вимогам і потребує  суттєвих 
змін [1]. 

Сучасні українські міста мають безліч проблем просторового розвитку – 
 це і ущільненість забудови, невпорядкованість жилих та рекреаційних зон, 
низький рівень розвитку транспортної інфраструктури, яка не відповідає 
навантаженню, а висока частка промислово-складських територій хаотично 
розташовані безпосередньо у центрі міста, займаючи гігантські площі земельних 
масивів, що гальмує розвиток житлового будівництва, обмежує розширення 
інфраструктури міста, а також істотно впливає на стійке економічне становище. 
Питання відновлення деградуючих промислових територій зі зношеними 
будівлями та масштабними просторовими ресурсами повинно бути ключовим для 
розгляду задля виходу з ситуації, що склалася [1]. 

При гострій насиченості ринку нерухомості забудова має тенденцію 
мультиформатності, підприємцям ринку нерухомості можливо збільшити 
прибуток тільки за допомогою пошуку шляхів скорочення витрат, у тому числі 
мова йде про територіальні ресурси, оптимізацію існуючих процесів, розробку 
унікальної концепції проекту та інше. 

Водночас в умовах сучасних тенденцій розвитку великих міст, промислові 
території з морально застарілими і економічно нерентабельними виробництвами 
стають перепоною для забезпечення процесу сталого розвитку. Саме тому, міста, 
які вступили в постіндустріальну епоху потребують нових  шляхів удосконалення 
інфраструктури, які безпосередньо пов’язані з процесом редевелопменту та 
значними інвестиційними вкладеннями [2]. 

Мета трансформації промислових територій міст – поліпшення якості 
міського середовища і підвищення рівня життя містян на основі найбільш 
ефективного використання цих територій [3]. 

У широкому плані, редевелопмент промислових зон ‒ це процес, який 
полягає у вдосконаленні планувальної структури промислових зон, що включає 
більш раціональне використання промислової території з підвищенням 
коефіцієнта її зайнятості; виявлених територіальних резервів, підвищення ступеня 
їх використання за рахунок збільшення щільності забудови; впорядкування 
транспортних зв'язків і ліквідації малодіяльних промислових підприємств; 
підвищенні архітектурних якостей забудови, скорочення шкідливого впливу 
підприємств на навколишнє середовище. 

Можна сказати, що редевелопмент ‒ це процес вторинного, як правило, 
комплексного розвитку території (її «відродження»), процес перетворення вже 
наявних на території об'єктів нерухомості (в основному, на базі старого фонду) в 
абсолютно нові, часто зі зміною їх функціонального призначення [4]. 

Література: 1. Пандас А.В., Крижановський С.О. Редевелопмент як 
перспективний механізм розвитку промислової зони. Економiка та держава. 2018. 
№ 12. С. 64 ‒67. 2. Евсюков Т.О., Цвях О.Н., Опенько И.А. Анализ 
инвестиционной  привлекательности  проектов  редевелопмента  промышленных  
территорий в городе Киеве. Економіка та екологія землекористування. 2017. № 3. 
С. 19‒26. 3. Ковальов В.В., Кулещак З.П. Специфіка редевелопменту 
нераціонально використовуваних промислових територій. Вісник Придніпровської 
державної академії будівництва та архітектури. 2017. № 5. С. 69–74. 4. Быстров 
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П.Н., Закиров Р.С. К вопросу о редевелопменте промышленных территорий в 
центральной части города. Известия КГАСУ.  2006.  № 1 (5). С. 59‒63. 

 
ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Д-р філос. з екон., викл. Устіловська А.С.,  

Канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

У 1970-х роках Д. Хартвіком сформульовано два підходи до оцінювання 
стійкості, а саме слабкий та сильний.  

Слабка стійкість – це збереження вартості сукупного запасу капіталу, який 
включає такі види, як матеріальний, людський та природний. Сильна стійкість 
припускає, що кожен вид капіталу повинен зберігатися не нижче деякого 
мінімального рівня.  

Стійкий розвиток підприємства визначається трьома проекціями 
(компонентами), такими як економічна, екологічна та соціальна. Кожна з цих 
компонент включає набір індикаторів, для яких необхідно встановити порогові 
значення [1]. 

Комплексною характеристикою спроможності підприємства до розвитку 
загалом та сталого розвитку зокрема є його потенціал. Поняття потенціалу, яке 
досить добре висвітлене в науковій літературі, потребує уточнення щодо його 
відповідності завданням та цілям сталого розвитку. Найбільш відповідним цілям 
та завданням сталого розвитку є підхід до визначення стратегічного потенціалу, 
відповідно до якого останній розглядається не як статична (незмінна) величина, а 
як величина, що «суттєво залежить від умов зовнішнього середовища, в якому 
здійснюється діяльність підприємства, тому постійно змінюється» [2]. При цьому, 
як зазначає І. Ігнатьєва [2], необхідно забезпечити взаємодію та координацію 
елементів потенціалу в їхньому взаємозв’язку із засобами господарювання 
(ресурсами), серед яких слід назвати фінансові ресурси, кадрові ресурси, технічні 
ресурси, організаційні ресурси, технологічні ресурси, управлінські ресурси, що 
під час взаємодії зазнають перетворення в структурований стратегічний потенціал 
підприємства.  

Якщо ми говоримо про планування в умовах невизначеності зовнішнього 
середовища підприємства, то треба враховувати три найважливіші 
характеристики якісного характеру.  

Розглядаючи підприємство як систему, виходимо з того, що 
результативність його діяльності щодо відповідності основним критеріям сталого 
розвитку, а саме досягненню економічної, екологічної та соціальної 
результативності, залежить від ресурсів, якими воно володіє (ресурсний 
потенціал), відповідності системи управління та стратегії цілям сталого розвитку 
(управлінський потенціал), а також достатності коштів для фінансування вжиття 
природоохоронних заходів (екологічних програм) та соціальних заходів 
(реалізації економічної та соціальної політики підприємства як щодо персоналу, 
так і щодо зацікавлених сторін).  

Вибір управління в умовах нестабільного зовнішнього середовища 
залежить від кількості часу на прийняття рішення. За того чи іншого рівня 
нестабільності застосовується відповідний рівень управління, отже, їх можна 
класифікувати таким чином.  

В умовах невизначеності рівень нестабільності є високим, тому в 
компаніях застосовують 4 і 5 рівні управління, а саме дослідження та творчість, 
які потребують неординарних та креативних підходів [3].  
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Результатом узагальнення наукових підходів до сутності потенціалу та 
концептуальних положень сталого розвитку є таке визначення: потенціал сталого 
розвитку підприємства є багатопараметричним об’єктом, результати 
функціонування якого визначаються рівнем ресурсних можливостей та здатністю 
системи управління підприємством найбільш ефективним способом реалізувати 
ці можливості в мінливому зовнішньому середовищі задля задоволення як 
власних, так і суспільних потреб в економічній, екологічній та соціальній сферах. 

Література: 1. Герасимова О.Л., Каширнікова І.О., Спірідонова К.О. 
Стійкий розвиток підприємства з урахуванням парадигми управління. Східна 
Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 2 (19). С. 126‒130. 2. 7. 
Ігнатьєва І. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика. Київ: 
Знання України, 2005. 229 с. 8. Верхоглядова Н., Іванов С., Герасимова О., 
Щеглова О. Управління потенціалом підприємства : навчальний посібник. 
Дніпропетровськ : Маковецький, 2013. 360 с. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ 

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ 

 
Д-р філос. з екон., викл. Устіловська А.С., 

здобувач вищої освіти Кравченко В. Д. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

Необхідність адаптації працівників до зміни умов праці, зумовлених 
інтенсивним розвитком технологій та комунікацій, обумовлює необхідність 
забезпечення безперервного навчання персоналу та постійне підвищення його 
кваліфікаційних характеристик. Як показує практика діяльності провідних 
компаній світу, саме кваліфікований персонал стає однією із вагомих 
конкурентних переваг на сучасному не лише світовому, а й регіональному ринку 
праці [1].  

Важливість розвитку персоналу для підприємницьких формувань 
пояснюється й тим, що прискорення науково-технічного прогресу призводить до 
швидких змін у вимогах до професійних знань, умінь та навичок працівників. 
Наприклад, знання випускників закладів вищої освіти (ЗВО) початку ХХ ст. 
знецінювалися через 30 років, наприкінці сторіччя – через 10, а сучасні фахівці, за 
підрахунками дослідників, повинні перенавчатися через кожні 3-5 років. Численні 
дослідження показують, що після закінчення ВНЗ щорічно втрачається в 
середньому близько 20 % знань, а темпи науково-технічного прогресу призводять 
до постійного відставання рівня професійних знань працівників від його вимог. 
Невідповідність кваліфікації персоналу потребам компанії негативно 
позначається на результатах її діяльності. Зараз більше половини створених 
робочих місць вимагають середньої фахової освіти, третина – вищої [2]. 

В умовах інтенсифікації науково-технічного прогресу, зростання ролі 
технологій в економічній системі, формування інноваційної та інформаційної 
економіки, особливого значення для суб’єктів господарювання набуває 
Планування розвитку персоналу – це визначення системи цілей удосконалення 
якісних характеристик персоналу організації, а також шляхів і засобів їх 
досягнення. Будь-яка організація не може обходитися без планування розвитку 
персоналу, оскільки необхідно приймати управлінські рішення щодо:  

– розподілу ресурсів (взагалі між сферами управління, а також між 
системами управління персоналом); – координації діяльності між окремими 
підрозділами;  

– координації із зовнішнім середовищем (ринком);  
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– створення ефективної внутрішньої структури розвитку персоналу;  
– контролю за ефективністю діяльності персоналу;  
– розвитку організації в майбутньому [2].  
У деяких випадках він визначає кількісні зміни, наприклад набір і 

підготовку нових фахівців, які зможуть впоратися з новими амбітними 
завданнями, або скорочення чисельності у зв'язку з планованим зменшенням 
обсягу продажів у даному підрозділі наступного року. Найчастіше план розвитку 
персоналу, в першу чергу, стосується якісних змін: кадрові переміщення 
персоналу, підготовка резерву керівників, навчання і розвиток персоналу з метою 
його відповідності вимогам виробничих планів, вимогам мінливої конкурентної 
ситуації, проведення заходів, спрямованих на зміни в корпоративній культурі 
тощо [2]. 

Література: 1. Шматковська Т. О., Стащук О. В. Управління розвитком 
персоналу підприємства на засадах інклюзивного зростання. Ефективна 
економіка. 2020. №8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/70.pdf 
(дата звернення: 11.04.2021). 2. Управління розвитком персоналу: Навчальний 
посібник / Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська. За заг. ред. М. С. 
Татаревської. Одеса: Атлант, 2013. 427 с. 

 

ОПТИМАЛЬНА СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА БАЗІ 
ЗМІСТОВНИХ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТЕОРІЙ  

 

Д-р філос. з екон., викл. Устіловська А.С.,  
здобувач вищої освіти Крохмальна В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Мотивація персоналу виступає як один з основних інструментів управління 
персоналу, який в свою чергу займає досить високу ланку в ефективному 
функціонуванні підприємства, тому існує необхідність постійного запровадження 
на підприємствах нових підходів до визначення виду мотиваційного механізму. 

Мотивація персоналу це процес спонукання людини до трудової діяльності 
через певні фактори впливу (мотиви) [1]. 

На основі людських потреб (тобто, задля їх задоволення) було складено теорії 
мотивації. Теорії мотивації – система знань про причини, що спонукають людину до 
трудової діяльності. Розрізняють змістовні теорії мотивації, що ґрунтуються на тому, 
що існують внутрішні спонукання (потреби), які змушують людину діяти, і 
процесуальні теорії мотивації, які визначають не тільки потреби, а й виходять з 
сприйняття і очікувань людини, пов'язаних з даною ситуацією, і можливих наслідків 
обраного типу поведінки. 

На відміну від змістових теорій мотивації, які базуються на тому, що 
поведінку людей визначають потреби і пов'язані з ними фактори, процесуальні 
теорії розглядають мотивацію в дещо іншому плані. Вони не заперечують впливу 
потреб на поведінку людей, однак вважають, що остання визначається та 
формується не тільки під впливом потреб. Відповідно до процесуальних теорій 
мотивації поведінка людини є також функцією її сприйняття та очікувань. Ці 
теорії аналізують, як людина розподіляє зусилля для досягнення певних цілей і як 
обирає конкретний вид поведінки.  

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/70.pdf
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Рис. 1– Єдина модель механізмів мотивації 
Примітка: складено автором на основі джерела [1,2] 

 
При формуванні оптимальної системи мотивації сучасним керівникам 

підприємств необхідно використовувати класичні теорії мотивації і ураховувати 
менталітет народу [5]. 

Література: 1. Устіловська А.С. Мотивація персоналу як один з основних 
інструментів успішного управління персоналом. Науковий журнал «Молодий 
вчений». 2017. № 4.4 (44.4).С.112‒115. 2. Перевозчикова Н.О., Котова Ю.І. 
Особливості мотивації персоналу на сучасних підприємствах. Ефективна 
економіка. 2013. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1961 (дата 
звернення: 11.04.2021).  

 

РАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА – 

НЕОБХІДНИЙ ФАКТОР СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 
Ст. гр. А-46, Червоняк І. С., канд. екон. наук, доц. Янченко Н. В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Економіка є сукупністю відносин, що складаються в системі виробництва, 
розподілу, обміну та споживання. Одними із головних чинників, із яких 
складається  глобальна економіка є світове виробництво та споживання, масштаби 
якого тільки зростають з кожним днем.  

Тема є актуальною, бо діючи на даний час моделі виробництва та 
споживання характеризуються наступними факторами: збезлісенням, 
виснаженням водних ресурсів, зайвими продовольчими відходів, високому рівню 
вуглецевих викидів та деградації ключових екосистем. Дані наслідки напряму не 
впливають на економічний стан, але у середньо- та довгостроковій перспективі 
вони впливають на екологічне становище планети, що опосередковано 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1961
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відобразиться на кількості втрат для розгортання виробних потужностей чи,  
взагалом, на її можливість через дефіцит ресурсів та погіршення кліматичних і  
сейсмічних умов.   

Концепція раціонального споживання та виробництва передбачає 
досягнення великих і кращих результатів з найменшими витратами. Метою 
впровадження раціональних моделей споживання і виробництва є процес, при 
якому економічне зростання не залежить від постійно зростаючої потреби в 
використанні природних ресурсів і погіршення стану навколишнього середовища.  

Тому пропонується досягти економічного підйому за рахунок скорочення 
матеріаломісткості та енергоємності господарської діяльності, а також завдяки 
зменшенню викидів і відходів в процесі видобутку, виробництва, споживання та 
утилізації.  

Дана концепція може бути реалізована як зі сторони виробника і частково  
зі сторони споживача. Зі сторони виробника можуть бути прийняті міри, які 
припускають виявлення та оптимізація «слабких ланцюгів» у виробничому циклі, 
уніфікацію окремих частин виробничої продукції, аналіз попиту на конкретні 
товари з подальшим зниженням виробництва непопулярних товарів і 
перерозподілом новонабутих виробничих потужностей на більш затребувану 
продукцію, максимальне можливе використання в якості сировини результат 
переробки відходів, раціональне освоєння і ефективне використання природних 
ресурсів, впровадження засобів переробки, у разі можливості, та утилізації 
відходів виробництва, відновлення джерел сировини (наприклад, засадження 
нових дерев на місці вирубки),  
Споживачі можуть дотримуватися правил переробки продукції, вибирати 
енергоефективну та безпечну для навколишнього середовища продукцію. 

Отже, дана модель виробництва та споживання є важливою для економіки, 
але також її важливість полягає в захопленні сфери життєдіяльності людини, 
пов’язаної з екологією. Описанні загальні методи можуть допоможуть поліпшити 
економічну складову виробництва у короткостроковій перспективі та зменшити 
ризики негативного впливу на економіку через екологічні чинники у 
довгостроковій перспективі.  

 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ  
 

Канд. екон. наук, доц. Шептуха О.М., канд. екон. наук, доц. Лаптєва А.Ю. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 
Аграрний сектор є одним із секторів економіки України, що найбільш 

активно розвиваються. Рентабельність сільськогосподарського виробництва 
продукції сільського господарства за підсумками 2019 року становила 19,2%. Цей 
сектор економіки приносить відчутні прибутки своїм власникам і відображає 
значну частку (8,97%) у виробництві внутрішнього валового продукту країни. 

Кредитування підприємств аграрного сектору багатьма комерційними 
банками останнім часом розглядається як цікавий та перспективний напрямок. 
При цьому найбільш затребуваними фінансовими продуктами для підприємств 
АПК є: сезонні кредити на вирощування сільськогосподарських культур, 
інвестиційні на придбання сільськогосподарських активів, кредити для 
агробізнесу (довгострокові фінансові продукти (на 5-7 років), спрямовані на 
розширення бізнесу), а також фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки. 

Розглядаючи діяльність банків країн із найвищою питомою вагою 
позичкових коштів в аграрному капіталі, доцільно виділити такі країни, як Англію 
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і Німеччину відповідно – близько 50%, Францію – понад 40%, Італію та Бельгію – 
понад 30%. У країнах Європейського Союзу 40% господарств повністю залежать 
від залучення позичкових коштів і лише 25% фермерських господарств 
обходиться без банківських кредитів. 

В Україні ліцензію Національного банку України на здійснення 
банківських операцій станом на 1.12.2020 р. мали 74 банки, і лише близько 15 
практикують у своїй діяльності надання послуг з агрокредитування [1]. На них 
наразі припадає до 80% сільськогосподарських позик. Кредитний портфель в 
аграрній сфері сягає майже 6% загального кредитного портфеля банків. Однак 
проблема полягає в тому, що в Україні немає жодного спеціалізованого аграрного 
банку, в якому частка кредитів для сільського господарства у структурі 
кредитного портфеля становила б понад 50% [2] . 

Якщо проаналізувати сучасний ринок, то основними надавачами кредитів, 
окрім банків, виступають ще й кредитні спілки і так звані учасники 
маркетингових ланцюжків (компанії-виробники різних видів продукції – насіння, 
техніки тощо).  

Загальна кількість суб’єктів господарювання у сільському, лісовому та 
рибному господарстві у 2019 році становила 75450, з них 50239 – підприємства та 
25211 – фізичні особи-підприємці. Найбільше їх знаходиться в Одеській, 
Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській 
областях. Основний вид діяльності – рослинництво (78% від загального обсягу 
виробленої продукції), овочівництво (19%), тваринництво (менш ніж 3%) [3]. 

Щодо сучасного стану кредитування сільськогосподарських підприємств в 
Україні, слід відмітити, що обсяги кредитування сільського, лісового та рибного 
господарства в Україні на кінець 2019 року становив 61,6 млрд. грн., що на 27,2% 
більше, ніж на кінець  2015 року [1]. 

Розглядаючи структуру банківського кредитування за строками,  слід 
відзначити,  що починаючи з кінця 2017 року переважають кредити, надані 
терміном від 1 до 5 років. 

В середньому ставка за кредитами сільськогосподарським підприємствам 
(без урахування овердрафту) зменшилася з 20,2% на кінець 2015 року до 16,4% на 
кінець 2019 року [1].  

Основними проблемами кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників можна відзначити: утримання розвитку кредитування через 
високу ціну кредиту, відсутність гарантій повернення кредиту, відсутність 
надійного позичальника. Значний ризик неповернення кредитів змушує банки 
встановлювати високу процентну ставку. Таким чином, дрібні та середні 
сільгоспвиробники в Україні мають недостатній доступ до банківського 
кредитування. 

Основною проблемою сільськогосподарських товаровиробників можна 
відзначити недостатній рівень капітального інвестування через високу ціну 
кредитування – процентну ставку за банківськими кредитами, що надаються 
суб’єктам господарювання сільського, лісового та рибного господарства. 

Лінійна кореляційна залежність між рівнем капітальних інвестицій 
підприємств АПК (y) та рівнем процентної ставки за банківськими кредитами (x) 
розраховується за допомогою коефіцієнта кореляції за допомогою методів 
математичного моделювання із застосуванням програми MS Excel. 

Лінійний кореляційний зв’язок передбачає співставлення результатів 
розрахунку інтервалам значення коефіцієнтів кореляції. Якщо підвищення рівня 
однієї змінної супроводжується підвищенням рівня іншої, то йдеться про 
позитивну кореляцію або прямий зв'язок. Якщо ж зростання однієї змінної 
супроводжується зниженням значень іншої, то маємо справу з негативною 
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кореляцію або зворотнім зв’язком. Нульовою називається кореляція за 
відсутністю зв’язку змінних. Проте нульова загальна кореляція може свідчити 
лише про відсутність лінійної залежності, а не взагалі про відсутність будь-якого 
статистичного зв’язку.  

Порівнюючи отримані результати розрахунку коефіцієнту кореляції  (-
0,556) протягом 2012-2019 рр. із шкалою інтервалів, можна зазначити, що 
залежність висока і негативна. Це свідчить про те, що існує лінійна залежність 
між показниками рівню капітальних інвестицій підприємств АПК (y) та рівню 
процентної ставки за банківськими кредитами (x). 

Отже, використовуючи модель «капітальні інвестиції-процентна ставка», 
можна зробити висновки відносно того, що існує лінійна залежність між 
розвитком підприємств АПК та ціною кредитних коштів.  

Практична цінність використання моделі «капітальні інвестиції-процентна 
ставка» полягає не тільки у застосуванні економіко-математичного моделювання, 
а й в усвідомленні необхідності різноманітного планування управлінських рішень 
у фінансовій діяльності підприємств АПК та пошуку інших джерел залучених 
коштів для свого розвитку, зокрема, за рахунок розвитку кооперативних аграрних 
банків в Україні.  

Література: 1. Національний банк України. URL: 
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms (дата 
звернення 15.04.2021 р.). 2. Гомза В.М. Сучасний стан кредитування аграрних 
підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6, част. 2. С. 137-
141. 3. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
(дата звернення 15.04.2021 р.). 
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Фінансова стійкість підприємства передбачає стан фінансових ресурсів, під 

час якого завдяки ефективному управлінню ними гарантується наявність власних 
коштів, співвідношення їх із позиковими коштами, співвідношення активів та 
джерел фінансування, що надає змогу підприємству адаптуватися до зовнішнього 
середовища. 

Фінансово стійкий суб’єкт господарювання має можливість вчасно 
оновлювати основні фонди впроваджувати нові технології, інвестувати кошти у 
інноваційні перетворення, повністю задовольняти свої потреби у товарно-
матеріальних запасах відповідно до потреб виробництва у встановлені строки 
розраховуватися за кредитними зобов’язаннями при прийнятому співвідношенні 
власного і позикового капіталу. У зв’язку з цим актуальним є вирішення 
проблеми забезпечення і ефективного управління фінансовою стійкістю 
господарюючих суб’єктів [1]. 

Підвищення фінансової стійкості підприємства й збільшення власних 
коштів має відбуватися за рахунок забезпечення безперебійного процесу 
виробництва та реалізації продукції, підвищення прибутковості підприємства.  

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від 
результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо 
виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає 
на фінансове становище підприємства. Навпаки, внаслідок спаду обсягів 
виробництва і продажів відбувається підвищення собівартості продукції, 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
http://www.ukrstat.gov.ua/
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зменшення виручки і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового 
стану підприємства і його платоспроможності [2]. 

Основними шляхами підвищення фінансової стійкості підприємства є: 
проведення постійного фінансового аналізу на підприємстві; впровадження 
системи планування запасів на підприємстві, що сприятиме раціональному 
використанню запасів; постійне проведення аналізу платоспроможності 
підприємства та фінансової стійкості споживачів для контролю над ризиком 
неповернення коштів; проведення моніторингу стану дебіторської заборгованості 
та впровадження заходів щодо зменшення її частки в структурі оборотного 
капіталу; оптимізація прибутку та вибір ефективної дивідендної політики; 
застосування банківського факторингу для підвищення показників ліквідності, 
рентабельності та прибутковості підприємства; постійна підтримка стійкого 
становища підприємства на основі реалізації заходів спрямованих на запобіганні 
кризовим ознакам втрати стабільності діяльності, платоспроможності та 
кредитоспроможності. 

Отже, фінансова стійкість підприємства у сучасних трансформаційних 
економічних умовах є основою виживання і стабільного функціонування 
підприємства. Таким чином, кожне підприємство має забезпечувати такий стан 
фінансових ресурсів, відповідно якого мало би здатність виконувати фінансові 
зобов’язання перед всіма зацікавленими сторонами. 

Література: 1. Л. В. Домбровська Зміцнення фінансової стійкості 
підприємства шляхом оптимізації структури капіталу / Електронний ресурс. 
Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 2. Бедзай О. В.,  Панова Г. 
М.,  Максименко С. Г. Шляхи покращення фінансової стійкості підприємства / 
Електронний ресурс. Режим доступу: http:// http://sophus.at.ua 
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До сучасних проблем ефективного функціонування та розвитку транспортної 

системи України належить технологічне відставання транспорту та транспортної 
інфраструктури від європейського рівня, недостатній рівень впровадження в 
транспортну галузь сучасних інноваційних технологій та забезпечення якісних 
перевезень. Якість транспортної інфраструктури оцінюється за субіндексом, який 
входить до індексу глобальної конкурентоспроможності та є базовим фактором 
конкурентоспроможності будь-якої країни. Індекс глобальної 
конкурентоспроможності («The Global Competitiveness Index», GCI) розробляється 
Всесвітнім економічним форумом як синтетичний показник та базується на 
розрахунку рейтингу країн за більш ніж 100 індикаторами у 12 секторах: 
інституції, інфраструктура, макроекономіка, якість освіти та охорони здоров’я, 
вища освіта та перепідготовка кадрів, ефективність товарного ринку, 
ефективність ринку робочої сили, розвиток фінансового ринку, розвиток 
технологій, розмір ринку, простота ведення бізнесу, інновації [1]. За даними 
Всесвітнього економічного форуму [2] Україна у 2019 р. погіршила свої позиції за 
Індексом глобальної конкурентоспроможності й опустилася на 85-те місце із 141 
країни, що на 9 позицій нижче порівняно із 2014 р. Позитивним для України є 
зростання загального рейтингу транспортної інфраструктури на 10 позицій: із 88 
позиції у 2014–2015 рр. серед 144 країн до 78 позиції серед 141 країни у 2018–
2019 рр. Що стосується якості інфраструктури загалом, то Україна за індексом 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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глобальної конкурентоспроможності знизила свої позиції із 75 місця у 2014 р. до 
87 місця у 2019 р. 

Також позитивним моментом є зростання рейтингу якості доріг із 139 
позиції у 2014 р. до 114 позиції у 2019 р., тобто на 25 позицій. По залізничній 
інфраструктурі рейтинг у 2019 р. погіршилася до 34 позиції (25 позиція у 2014 р.), 
але порівняно з іншими видами транспорту якість залізничної інфраструктури є 
найвищою, що посідає Україна у 2018–2019 рр. Якість портової української 
інфраструктури у 2019 р. зросла до 92 позиції (107 у 2014 р.). Якість авіаційної 
інфраструктури зросла на 8 позицій: із 99 місця у 2014–2015 рр. серед 144 країн 
до 91 місця у 2018–2019 рр. серед 141 країни. 

У подальшому ефективне функціонування та розвиток транспортної системи 
України буде залежати від конкурентоспроможності транспортної інфраструктури, 
яка потребує модернізації. Підвищенню конкурентоспроможності транспортної 
інфраструктури України сприятиме її розвиток, створення логістичних центрів 
міжнародного рівня, інтеграція української транспортної мережі в ТEN-T. Сьогодні 
Україна включена до ТEN-T і стає важливим учасником розбудови стратегічного 
транспортного коридору у сполученні Європа-Азія. 39 українських 
інфраструктурних проектів, що передбачені Національної транспортною стратегією 
України «Drive Ukraine 2030», включені до Індикативного плану розбудови TEN-T. 
Відповідно до проекту технічної допомоги, який започаткувала Європейська Комісія, 
на них передбачено 4,5 млрд євро. Це змішане фінансування: кошти Європейського 
інвестиційного банку, Світового банку, державно-приватного партнерства [3]. 
Реалізація передбачених Індикативним планом проектів дозволить значно поглибити 
інфраструктурну євроінтеграцію України та в перспективі стати органічною 
частиною загальноєвропейської транспортної мережі. 

Література: 1. Ukraine's position on the Global Competitiveness Index. URL: 
https://bit.ly/3suznUY; 2. Interfax-Ukraine. Ukraine dropped to 85th place in the annual 
WEF competitiveness ranking. URL: https://bit.ly/3anBQut; 3. Ministry of 
Infrastructure of Ukraine. URL: https://bit.ly/3ef5FhF 

 
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ 

ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Д-р екон. наук, проф. Яновська В. П., асп. Портний О. В. 
Державний університет інфраструктури та технологій 

 
В умова постійного пошуку економічного компромісу компанії стикаються з 

необхідністю оптимізації розподілу обмежених ресурсів. Сучасне економічне і 
соціальне середовище, що характеризується масштабними змінами і еволюціями, 
ставить перед власниками і менеджментом нові завдання. Складність розв’язання 
різноманітних проблем демонструє неефективність існуючих систем управління та 
вимагає запровадження інтегрованого інструментарію. В результаті, як свідчать 
наукові дослідження, з точки зору цілей управління вже стався зсув парадигми 
(Ameels et al., 2002) [1]. Якщо у минулому (і, ймовірно, навіть зараз в деяких 
організаціях) основною метою була максимізація продажів або доходів, то у 
сучасному соціально-економічному середовище керівництво все більше 
усвідомлює, що традиційні показники прибутку, що не ураховують ризики, вплив 
інфляції та альтернативні витрати, не відображають створення реальної вартості. 
Stern Stewart & Co назвав це переходом від «управління для заробітку (Managing for 
Earning)» до «управлінню для цінності (Managing for Value)» (Stern Stewart, 1999). 

В результаті було закладено засади управління цінностями (Value 
Management, VM) та сформовано концепцію ціннісно-орієнтованого управління 
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(Value-Based Management, VBM). Становлення концепції відбулося в 1980–1990-х 
роках завдяки практиці провідних світових консалтингових компаній (Stern 
Stewart & Co, Marakon Associates, McKinsey & Co, PriceWaterhouseCoopers, 
L.E.K.). Найбільший дослідницький інтерес концепція викликала у 2003–2006 рр.,
проте і зараз питання ціннісно-орієнтованого управління (Value-Based
Management, VBM), управління для цінності (Managing for Value, MFV) та
управління цінностями (Value Management, VM), як теоретико-прикладні варіації
загального підходу до управління, залишаються надзвичайно актуальними.

Ретроспективний екскурс дозволяє виявити логіку та інтенсивність 
теоретичного і прикладного внеску науковців і практиків у концептуальний і 
методологічний розвиток даного підходу. При цьому його важливою складовою є 
статистичний аналіз, який надає кількісного виміру відповідним еволюційним 
процесам. Онлайн-сервіс Google Books Ngram Viewer наочно демонструє 
результати статистичного аналізу частоти пошукових запитів і показує 
диференціацію пошукових інтересів щодо вказаних категорій [2]. Ретроспективні 
дослідження свідчать, що популярність таких категорій як Value-Based 
Management та Managing for Value досягла найбільшого рівня у 2006 р. 
(відповідно 0,0000005945% та 0,0000002104%), у той час як піковим для категорії 
Value Management став 2013 р. (0,0000053808%). За даними 2019 р. поняття 
продовжує широко використовуватись, при цьому, як і у попередні роки 
популярність категорії управління цінностями є на порядок вищою, порівняно із 
категорією ціннісно-орієнтованого менеджменту (у 13,3 разів – 0,0000042432% 
проти 0,0000003186%), в свою чергу остання із вказаних категорій є більш 
поширеною за категорію управління для цінності у 3,1 разів (0,0000003186% 
проти 0,0000001022%). Означене вказує на важливість поглибленого вивчення 
змісту і особливостей застосування ціннісно-орієнтованого управління в умовах 
нової реальності, посилення криз та ризиків, в у т.ч. обумовлених пандемією 
COVID-19, тотальної цифрової трансформації економіки та суспільства. 

Література: 1. Anne Ameels, Werner Bruggeman, Geert Scheipers, 2002. 
Value-based management control processes to create value through integration: a 
literature review, 75 р.; 2. Google Books Ngram Viewer (2021). URL: 
https://bit.ly/3ggPFi1 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 
В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ 

Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр. ЕП-41, Коляда А.С. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Зростання економіки дає поштовх зростання конкуренції. Виживання є 
нагальною проблемою для будівельних організацій. Така ситуація змушує фірми 
шукати нові ефективні форми просування та позиціонування своїх товарів 
(послуг). Цифрова революція пропонує споживачам та організаціям нові 
можливості та можливості, і можна з упевненістю сказати, що споживачі сьогодні 
набагато мобільні. Для будівельної галузі, яка є динамічним бізнесом, який 
постійно розширює ринок, важливий розвиток інтернет-маркетингу. Виробництво 
і продаж будівельних і оздоблювальних матеріалів - це чистий обмін, а надання 
монтажних бригад - це послуга. Але інтернет-маркетинг для обох компаній є 
необхідним і дуже ефективним методом вирішення найрізноманітніших 
маркетингових проблем. Наявність майданчиків на будівельних фірмах дозволяє 
забезпечити швидкий і професійно скоригований взаємозв'язок всіх складових 

https://ideas.repec.org/p/vlg/vlgwps/2002-17.html
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будівельної діяльності: від постачальника сировини і виробника матеріалів до 
кінцевого споживача, а також надання товарів (послуг). 

Інтернет-маркетинг - це діяльність, спрямована на просування товарів і 
послуг в Інтернеті. Його головна мета - перетворити відвідувачів інтернет-ресурсу 
на покупців і збільшити прибуток компанії. Інтернет розглядається як окремий 
над-світовий ринок зі своєю специфікою. Чотири важливі переваги інтернет-
маркетингу в порівнянні з традиційним маркетингом: Інтерактивність - дозволяє 
безпосередньо взаємодіяти зі своєю аудиторією, підтримувати зв'язок з клієнтами 
і контролювати ситуацію. 

Націлювання – це спосіб сегментування користувачів Інтернету за певними 
критеріями, що дозволяє ідентифікувати лише цільову аудиторію та транслювати 
до них лише рекламу. Інтеграція з маркетингом - це можливість користувача 
замовити, оплатити послугу або продукт зручним способом, через офлайн або 
онлайн процедуру. Зростання онлайн-продажів засноване на залученні 
відвідувачів на сайт і підвищенні ефективності роботи сайту. Трафік - це загальна 
кількість відвідувачів сайту, що надходять з різних каналів протягом певного 
періоду часу. Але він не приваблює достатню кількість трафіку, потрібно зробити 
його нинішнім клієнтам компанії, щоб як тільки вони дали основний 
прибуток. Всі ці моменти повинні враховувати інтернет-стратегію. 

Як правило, стратегія розробляється з довгостроковою перспективою не 
менше одного року, і протягом цього часу внориги. Веб-аналітика відіграє значну 
роль в стратегії, за допомогою якої ми побачимо, чи вибрали ми правильні 
інструменти просування, а також відразу помітити, де є проблеми і на чому 
орієнтуватися. 

На відміну від традиційного виду реклами, вихід на ринок через інтернет 
коштує дешевше. У розвинених країнах витрати на інтернет-маркетинг і рекламу 
становить близько 5% від загальних витрат на рекламу. Також варто відзначити, 
що, на відміну від традиційних маркетингових методів просування, інтернет-
маркетинг дає чітку статистичну картину ефективності маркетингової кампанії, 
завдяки сервісу веб-аналітики. 

 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 
Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр. ЕП-41, Маслюкова П.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Сучасні тенденції розвитку світової економіки вимагають від України, а 

значить, і від підприємств різних форм власності, переходу на інноваційний шлях 
розвитку але на ринку немає гарантії, що компанія його отримає. Все це залежить 
від багатьох обставин: вірного визначення незадоволених бажань покупців і 
орієнтації підприємства на їх виробництво, рівня виробничих витрат, який 
повинен бути менше доходу, отриманого від реалізації їх продукції. Останній 
фактор залежить від продуктивності системи, рівня виробничо-трудової 
організації, ступеня конкуренції і т.п.  

Використання інновацій дозволяє підприємствам ефективно працювати в 
ринковому середовищі, підвищуючи їх фінансові показники. Слід зазначити, що 
вивчення суті поняття «інновації» здійснюється шляхом вивчення умов його 
походження і розвитку. Головною умовою виникнення та розвитку інновацій є 
обмежені ресурси при розширенні масштабів та рівня розвитку державного 
управління, ринку, індивідуального відтворення суб'єктів економіки та 
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конкуренції. Обмежені ресурси та розширення державного управління 
визначають конкурентоспроможність та креативність суб'єктів економіки, що 
призводить до нових ідей, технологій, методів, підходів до виробництва, 
управління та реалізації інноваційних товарів та послуг. 

Термін «новація» позначає нововведення ідеї, продукту, технології, 
процесу і так далі. За допомогою діяльності новаторів новація переростає в 
новаторство. Новатори здійснюють прогресивні принципи, прийоми, методи та 
ідеї, перетворюючи творчу діяльність людей в новацію. 

Новатори здійснюють прогресивні принципи, прийоми, методи та ідеї, 
перетворюючи творчу діяльність людей в новацію. Поняття «новація» та 
«новаторство» застосовні на рівні внутрішнього середовища підприємства і не 
пов'язані з ринковими відносинами. 

Однак ефективне функціонування підприємства передбачає використання 
інновацій для випуску конкурентоспроможної продукції на ринку. Даний процес 
здійснюється на основі купівлі-продажу новації, результату новаторства або 
нововведення для створення нової або вдосконалення продукції, послуги. 

 Купівля новації і її впровадження або власне нововведення, результатом 
яких є нові або вдосконалені продукти та послуги, представляють інновацію. 
Нововведення і реалізація інноваційного товару і послуг на ринку становлять 
зміст поняття «інноваторство». Отже, новація і новаторство не мають 
безпосереднього відношення до ринку, тоді як інновація і інноваторство 
обумовлені ринковими відносинами. 

Виходячи з цих проблем, необхідно активізувати інноваційну діяльність 
українських підприємств, стимулюючи інноваційні розробки та застосовуючи їх у 
виробництві. Водночас необхідно посилити регуляторне регулювання з боку 
держави з метою координації ринкових відносин для створення сприятливого 
інноваційного середовища. 

. 
ПОНЯТТЯ «ДОСТУПНІСТЬ ЖИТЛА» І ЙОГО СТАН В УКРАЇНІ 

 

Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В., ст. Семчук Т.Р. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Ключові слова: доступність житла, світовий досвід, іпотечне кредитування, 
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У статті наголошується, що поліпшення житлових умов є важливим 

питанням для жителів країни. Основне завдання держави в даному випадку – 
забезпечення громадян доступним житлом. Проаналізовано світовий досвід 
трактування даного терміну, а також його визначення в Україні і стан його 
реалізації. 

В Україні налічується понад 14 млн сімей, що потребують житла, з яких 
понад 2.5 млн – знаходяться в важких матеріальних умовах. Майже стільки ж 
українських громадян готові самостійно розв’язувати квартирне питання, але за 
умови наявності пропозицій доступного житла на ринку нерухомості. Середня 
забезпеченість житлом в Україні становить 23,7 кв. м загальної площі на одну 
людину, що на рівні забезпеченості в Росії, Білорусі, Молдові, але значно менше, 
ніж у багатьох європейських країнах. 

Термін «доступне житло» (Affordable Housing) виник в США в минулому 
столітті. Викликаний «Великою депресією» 1930-х рр. гострий дефіцит житла у 
людей, які втратили роботу, змусив уряд країни швидко шукати способи 
вирішення цього завдання. Особливо загострилася житлова проблема в США 
відразу після закінчення Другої світової війни. Тоді ж був прийнятий закон 



320 

 

(Housing Act of 1949), на підставі якого зроблено спробу забезпечити гідним 
житлом кожну американську сім'ю [6]. Однак швидке зростання населення, 
інфляція та інші обставини не дозволили розв’язати цю проблему до кінця. У 1980 
р. було вперше поставлено простіше завдання: забезпечити населення «доступним 
житлом». Під доступним в США і Канаді розуміється таке житло, яке може 
придбати або орендувати сім'я з середнім достатком за ціною, що не перевищує 
30% від загального доходу всіх членів сім'ї. Причому ціна будинку охоплює 
податки, страховку й оплату житлово-комунальних послуг.  

Варто звернути увагу також на те, що в міжнародному професійному 
обороті використовується два англійських слова, переводяться на російську мову 
як доступність - «affordability» і «accessibility» [7]. 

Доступність в значенні англійського «affordability» має в питаннях 
житлового забезпечення однозначне тлумачення соціальної спрямованості і 
трактується як можливість забезпечення адекватним житлом тих категорій 
населення, які не можуть самостійно його придбати на ринкових умовах. 

Термін «accessibility» в значенні «доступність» має зовсім інше 
наповнення: достатня пропозиція житла на вільному ринку для всіх ринкових 
механізмів його придбання або оренди. 

За нормами сучасних розвинених країн, поняття «доступне житло» 
означає, що близько 80% громадян, що працюють, мають реальну можливість 
купити або орендувати житло. Основні механізми придбання житла засновані на 
кредитно-накопичувальних схемах (викладати всю суму відразу не прийнято, та й 
більшість на це не здатне) [5]. 

В Україні на законодавчому рівні визначено поняття доступного житла 
відповідно до п. 1 ст. 4 Закону № 800 доступне житло – це збудовані і будуються 
за державної підтримки житлові будинки (комплекси) та квартири Визначено 
також заходи державної підтримки його будівництва або придбання, коло осіб, які 
мають право на отримання такої підтримки, джерела фінансування. [8] 

Сегмент доступного житла охоплює громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов відповідно до законодавства, перебувають на квартирному обліку, 
але не мають права на соціальне житло і рівень доходів яких недостатній для 
самостійного розв’язання житлової проблеми. Форма державної підтримки – 
надання громадянину державної підтримки на будівництво (придбання) 
доступного житла у вигляді: 

- пільгового іпотечного житлового кредиту; 
- сплати державою частини вартості житла, що придбавається; 
- впровадження системи житлових будівельних заощаджень.. 
Державна підтримка відповідно до закону може надаватися громадянам у 

вигляді пільгового іпотечного житлового кредиту або компенсації 30% вартості 
житла, яке будується. 

На сьогодні реалізуються такі житлові програми, в яких передбачена 
державна підтримка: 

• будівництво (придбання) доступного житла; 
• здешевлення вартості іпотечних кредитів; 
• молодіжне житлове будівництво; 
• пільгове кредитування сільських забудовників ("Власний дім"); 
Вони мають різні умови та механізми державної підтримки в залежності 

від доходів та фінансових можливостей громадян. Це дозволяє кожній родині 
вибрати найбільш прийнятний для себе варіант розв’язання житлового питання. 
При цьому соціальний ефект поширюється на всі без винятку верстви населення. 

Реалізація державних житлових програм дозволяє: 
• громадянам – поліпшити житлові умови; 
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• державі – зменшити свої житлові зобов'язання; 
• місцевим органам влади – завершити довгобуди; 
• будівельної галузі – отримати платоспроможного споживача і подолати 

кризові явища в житловому будівництві 
Практика реалізації програм свідчить про позитивне сприйняття їх 

населенням, забудовниками та місцевими органами влади. 
Література: 1. Вальдман Л. Американская экономика: 2008 год. URL: 

http://www. polit.ru. 2. Гарипова З. Л. Кредитная политика государства: 12. теория, 
практика и механизмы реализации в сфере ипотечного жилищного кредитования. 
13. URL: http://dissercat. ru. 3. Гонтмахер Е. Ш. Национальные проекты: первые 
итоги реализации // Spero. 2008. № 8. 4. Грязневич В., Зубова Е. Доступность 
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da.ru. 5. Ковтун Р. Жилищная проблема в Украине. URL: 
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Продуктивність компанії або всього підприємства залежить від здатності 

людини і бажання працювати продуктивне, в інтересах власної організації. 
Очевидно, питання про те, як змусити працівника працювати ефективно. Тільки 
поганий лідер не піклується про залучення компетентних, висококваліфікованих 
фахівців. Але не кожен хороший менеджер ставить співробітника і його потреби в 
центр уваги, на користь більш високих показників і прибутку, що призводить до 
зниження мотивації, і як наслідок до погіршення тих же прибутків і цифр. 
Сьогодні питання мотивації роботи є одним з найважливіших в управлінні. 
Більшість дослідників вважають, що мотивація є одним з найважливіших 
факторів продуктивності. У цій якості мотивація становить основу робочого 
потенціалу працівника. Тобто це набір властивостей, які впливають на виробничу 
діяльність. Особистий (мотиваційний) потенціал і психофізіологічний потенціал 
формують основу трудового потенціалу робітника. Тобто це набір властивостей, 
які впливають на виробничу діяльність. Основою робочого потенціалу 
працівників є особистий (мотиваційний) потенціал та психофізіологічний 
потенціал. Єдиного визначення мотивації немає, кожен дослідник трактує це 
поняття по-своєму, виходячи з власної точки зору. Однак всі вони так чи інакше 
призводять нас до висновку, що мотивація - це фактори, які впливають на 
поведінку живих істот. Ці фактори можуть бути як зовнішніми - впливом ззовні, 
так і внутрішніми – самомотивації  

Форма мотивації складається з двох складових - матеріального 
заохочення і моральної стимуляції. Матеріальна форма заохочення, зрозумілий і 
широко використовуваний метод мотивації. Це включає такі стимули, як: 
заробітна плата (розмір якої повинен залежати безпосередньо від кваліфікації 

http://abcnews.com.ua/ru/person/dostupnoie-zhil-ukrainskiie-riealii
http://www.tehlit.ru/
http://www.domchel.ru/
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працівника, а також бути конкурентоспроможним на ринку людських ресурсів); 
Премії та надбавки (в залежності від особистого внеску працівника до кінцевого 
результату роботи); Внутрішньо компанії соціальні програми, які включають 
кредитування під низькі відсотки, страхування життя та здоров'я працівників за 
рахунок роботодавця, надання пільгових або безкоштовних ваучерів до санаторіїв 
та дитячих оздоровчих таборів, часткову або повну оплату житла та проїзду тощо. 

Матеріальна форма є, мабуть, одним з найефективніших інструментів 
стимулювання робочої сили. На даний момент, однак, ця форма мотивації не 
працює так ефективно. Премії часто виплачуються не за результатами роботи 
кожного окремого співробітника, а на підставі єдиного постійного коефіцієнта, 
який не залежить від кінцевих результатів роботи компанії. Друга не менш 
важлива форма – моральне заохочення. До них відносяться наступні види 
стимулів: кар'єрне зростання співробітників, можливість стажування і 
професійного розвитку (особливо актуально для молодих фахівців) - сприяння 
формуванню сприятливого клімату серед співробітників (вирівнювання 
відмінностей статусу). Моральне заохочення, часто не менш важливе, ніж 
матеріальне, адже від дружньої команди і від хорошого, розуміючого начальника 
важко піти. Але не тільки гучні корпоративи можуть виступати творцем дружньої 
атмосфери, а й спортивних заходів, дій для поліпшення міста. Кар'єрне зростання 
також важливе, але система просування по службі повинна бути чітко 
регламентована, щоб у працівника були всі дані про способи отримання нового 
статусу зайнятості. Навчання та стажування в інтересах роботодавця, адже зміни 
сьогодні відбуваються неймовірними темпами і важливо не стати аутсайдером 
через небажання витрачатися на навчання. З усього перерахованого вище робимо 
висновок, що організація, яка хоче повноцінно розвивати робочу силу за 
допомогою мотиваційних стратегій, потребує нормативного документа, що 
регулює всі питання, пов'язані з мотивацією співробітників. 
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There are many reasons, internal and external, that have made continuous 

improvement vital in today's markets.  
First, the efficiency of many processes tends to decline over time if not 

maintained consistently. And it’s difficult to disagree with this, because in order for an 
organization to be successful and profitable, it must at least maintain current standards 
and carry out a certain amount of work to maintain production. If the goal is to improve 
and update, then this will require additional efforts.  

Secondly, if an organization is not engaged in improving the quality of services 
provided, then you can be sure that its competitors are actively engaged in this. Even if 
we imagine that improvement is not interesting for either this company or its direct 
competitors, there will always be more entrepreneurial third parties who wish to occupy 
this segment of the market.  

Third, today's consumers are becoming more demanding every day. And it is 
imperative to strive to meet these requirements. The level of supplies and their quality 
are increasing day by day. And this inevitably leads to a rapid rise in consumer 
expectations. It is not always realistic to surpass expectations, but we must strive for 
this.  



323 

 

In this context, the competitiveness of an enterprise is the higher, the better it is 
able to take into account the current market conditions, but also to analyze and foresee 
future operating conditions, responding to environmental changes, ensuring compliance 
of the internal organization with market requirements. At the same time, changes are not 
considered as an exceptional phenomenon: the need for them arises uncontrollably and 
does not depend on the management methods used at the enterprise, but is dictated by 
the acceleration of the rhythm of modern life and the variability of the environment.  

Thus, an enterprise striving to survive or improve its position in the market must 
constantly improve production technologies and ways of organizing business processes.  

A business process is a set of activities, a combination of different types of 
activities aimed at creating the most valuable product or service for the consumer, as 
well as optimizing the company's work in the whole. For a clear picture, business 
processes are represented using a business process flowchart. Each of the business 
processes must be assigned an owner or, in other words, responsible for it.  

Business processes must be designed in such a way as to create value for 
consumers, and at the same time substantially exclude any unnecessary or even 
unnecessary activities. Well-formed business processes should add value and 
profitability at the end.  

The traditional approach to enterprise management is to consider it as a 
collection of different departments. At the same time, it would be correct to consider an 
enterprise as a set of business processes.This is due to the fact that:  

 - each process has a consumer, and focusing on each of the processes 
contributes to the best satisfaction of consumers' needs;  

 - value creation in relation to the final product;  
 - defining the boundaries of the process under study will allow for a better 

interaction and understanding of the customer's requirement and needs that need to be 
satisfied;  

 - when appointing responsible for the process, it turns out to avoid the 
distribution of responsibility into fragments, which often occurs in specialized 
enterprises;  

 - competent process management makes it possible to create favorable 
conditions for controlling the time of work.  

 - Business processes help to achieve more efficient operation of the enterprise, 
because they focus on the needs of consumers. That is why it is extremely important to 
increase the value of the business process in order to link its many functions with it. 

Business Process Reengineering  (  BPR) involves radical changes in the activities 
of organizations, leading to a sharp increase in efficiency.  

Reengineering is a fundamental rethinking and radical redesign of business 
processes to achieve dramatic, discontinuous improvements in such key performance 
indicators for modern business as costs, efficiency, quality and service level. 

In other words, reengineering is a form of enterprise reform that contributes to a 
sharp increase in the efficiency of its activities by transforming business processes, 
adjusting or replacing the used business model. The essence of reengineering is the 
identification of the main business processes of the enterprise, in their detailed study 
and research with the aim of further transformation.  

Most modern companies come to understand the need for reengineering to 
improve overall business efficiency.  

In addition, the following factors contribute to this :   
 - the need to provide investors with the company's activities in international 

standards for describing business processes;  
 - the creation of new directions of the company's activities and divisions. 
 The main advantages of reengineering include:  
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 - developing optimal ways to implement the company's main strategy, taking 
into account the growing competition and development of technologies;  

 - ensuring control over financial and time costs, as well as assessing their share 
in the final product price;  

 - improving the quality of interaction between employees and divisions of the 
company;  

 - creating a mechanism for the development of job descriptions,  regulations and 
other documents. 

Reengineering is extremely important for Ukrainian entrepreneurship as it brings 
new opportunities and positive dynamics of change.  

The disadvantages of domestic entrepreneurship are poor application, 
development and implementation of business processes in the structure of organizations. 
Business processes, accounting practice regulations, business procedures are practically 
not formed, and without this successful reengineering is impossible. 

References: 1. Галямина И.Г. Управление процессами. – СПб.:Питер, 2013.- 
с.102. 2. Нетепчук В.В. Управління бізнес-процесами: Навч.посіб. – Рівне: 
НУВГП, 2014. – 158 с. 
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залізничного транспорту (м. Харків), Громадська організація «Лабораторія 
креативних ідей», Бердянський державний педагогічний університет, Одеський 
національний економічний університет.  

Мета Конференції: обговорення та узагальнення результатів наукових 
досліджень та конструктивного аналізу проблематики пошуку  раціональних 
способів забезпечення стійкого економічно розвитку держави. 
  У роботі Конференції прийняли участь більше ніж 200 учасників - 
керівники закладів вищої освіти усіх форм власності та рівнів акредитації, 
професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти, молоді вчені, аспіранти, 
представники бізнес-кіл та органів місцевого самоврядування. 

На пленарному засіданні Конференції були обговорені актуальні питання, 
пов’язані з сучасним станом, проблемами та перспективами розвитку 
підприємництва, шляхи досягнення прозорості та ефективності сфери публічних 
закупівель.  

На секційних засіданнях конференції було представлено понад 30 
доповідей. 

У ході роботи  секції 1 «Креативна економіка та підприємництво: стан та 
перспективи розвитку» були обговорені актуальні питання стану креативної 
економіки в Україні, стратегія розвитку бізнесу в умовах цифрової, блакитної та 
зеленої економіки, особливості участі України у програмі ЄС «креативна Європа» 
розвиток соціального підприємництва та цифрова підтримка малого та середнього 
бізнесу в період пандемії COVID-19. 

Визначено, що креативність є драйвером розвитку сучасної економіки та  
фактором соціально - економічного розвитку суспільства. 

У ході роботи секції 2 « Інструменти забезпечення прозорості публічного 
сектору» обговорювались питання  ефективності функціонування публічного 
сектора, прозорість інформації оцінки сталості економіки, концепція національної 
інтегрованої цифрової конструкції системи управління на основі прозорості. 

Визначено, що публічний сектор є невід'ємним елементом національної 
економіки країни і під впливом різних факторів (економічних, соціальних, 
політичних, інституційних) піддається постійним трансформаційним змінам. 

У ході роботи секції 3 «Сталий розвиток економічних систем» 
обговорювались питання формування механізму сталого розвитку соціально-
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економічних систем відповідно до концепції зеленої економіки, досвід 
впровадження екологічних технологій в економіку розвинутих країн, 
забезпечення економічної ефективності діяльності вітчизняних підприємств, 
технологічна модернізація національної економіки.  

Визначено, що технологічна модернізація національної економіки є вкрай 
необхідною у сучасних умовах та виступає основою забезпечення її сталого 
розвитку, формування збалансованого інноваційного сектору й ефективної 
національної інноваційної системи, підвищення конкурентоспроможності на 
основі передових технологій і перетворення наукового потенціалу в один із 
головних економічних ресурсів.  

 
За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники 

Конференції пропонують: 
1. Подовжити обмін досвідом і забезпечити можливість ведення дискусій із 

сучасних науково-практичних проблем між науково-педагогічними працівниками, 
представниками бізнес-кіл та органів місцевого самоврядування України і 
зарубіжжя. 

2. Визначити актуальність тем, заявлених на конференції та розглянутих у 
рамках секцій теоретичних та практичних питань європейського вектору 
модернізації економіки.  

3. Підтримувати необхідність проведення регулярних конференцій за 
заявленою тематикою з періодичністю не реже 1 раз в рік.  

4. Признати, що результати роботи конференцій можуть бути застосовані у 
сферах будівництва, освіти, міського господарства.  

5.Опублікувати матеріали конференцій у збірнику та розмістити фотозвіт 
конференцій на сайті кафедри економіки та бізнесу ХНУБА. 
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