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НАПРЯМ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЄС ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Агабєков Ф.А.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 3 курс)
освітня програма «Міжнародні економічні відносини»
Науковий керівник: Нестерова К.С.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки
і міжнародних економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
Світова економіка у XXI ст. зустрілась з глобальною
економіко-фінансовою кризою та кризою, пов’язаною з розповсюдженням COVID-19. Монетарна політика продовжує залишатись
вагомим інструментом, спроможним впливати на всі економічні
показники в державі. В умовах глобальної фінансової кризи
Європейський Центральний Банк (ЄЦБ) був змушений перейти до
заходів нетрадиційної монетарної політики. Але подібна зміна
істотно відрізнялась від дій інших Центральних Банків (наприклад,
ФРС або Банку Англії). Особливий характер дій ЄЦБ був
обумовлений як інституційними характеристиками ЄС, так і
специфічними умовами фінансової кризи в зоні євро [3, с. 181].
ЄЦБ не прагнув замінити новими заходами дію
інструментарію
стандартної
політики.
Навпаки,
його
нестандартні заходи були спрямовані на підтримку ефективної
роботи трансмісійних механізмів звичної відсоткової політики,
доповнюючи, а не скасовуючи її, впливаючи на економіки країнучасниць ЄС, згідно з поточною в зоні євро економічною
ситуацією.
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Сприяння
ціновій
стабільності
та
стимулювання
господарської активності в регіоні слід віднести до стандартних
цілей монетарної політики ЄЦБ, оскільки вони застосовувалися з
моменту утворення валютного союзу. В даний час центральний
банк переслідує ще одну мету, яку можна назвати
нестандартною. Його сучасна політика використовується в
комплексі заходів, за допомогою яких ЄС робить спроби
пом’якшити боргову кризу [5].
Мова йде про те, що операції з рефінансування спрямовані
на фінансове підживлення країн з високим борговим
навантаженням. Центральний банк в результаті перетворюється
на своєрідний інститут підтримки проблемних економік. Така
підтримка здійснюється в поєднанні з проведенням в єврозоні
політики кількісних пом'якшень. Низькі процентні ставки йдуть
на користь, в першу чергу, країнам зі значним боргом, так як
дозволяють їм обслуговувати його з меншими витратами. ЄЦБ
полегшує стан країн-боржників не тільки таким способом. Він
купує державні облігації таких країн на вторинному ринку,
зменшуючи ризики дефолту цих держав. В цьому випадку
Центральний Банк постає в певній мірі як організація, подібна
Європейському стабілізаційному механізму, сповільнюючи
розгортання проблеми неплатоспроможності і приймаючи на себе
ризики неповернення позик.
Політика кількісного пом‘якшення у діях ЄЦБ
прослідковується з 2008 р. Вона виявляється нетрадиційним
засобом грошово-кредитної політики, що використовується для
стимулювання зростання національної економіки, у випадках
коли коректування грошово-кредитної політики за допомогою
звичайних методів стало неефективним або неможливим.
Починаючи з 2010 р., подібна політика піддається корекції:
процентна ставка збільшується в липні 2011 р до 1,5 %. Головна
причина – керівництво ЄС вирішило, що попереднє зниження
було надмірним. На його думку, воно могло привести до високої
інфляції. Проте такі заходи виявились помилковими, адже з
13

Ставки, %

2012 р. з'явилися ознаки дефляції. Якщо в 2012 р. приріст
споживчих цін склав 2,5 %, то в 2013 р. – 1,3 %, 2014 р. – 0,4 %,
2015 р. – 0,0 %, 2016 р. – 0,2 %. Подібні тенденції спонукали
керівництво ЄЦБ знизити ключову ставку до 0 %. Вона
залишалася незмінною до 2020 р. (рис. 1).
Треба відзначити, що Програма викупу державних облігацій
знайшла підтримку не у всіх членів керівництва ЄЦБ. Лідерам
об'єднання скупка облігацій і переведення їх у власність
центрального банку не тільки не потрібна, але і не бажана,
оскільки на них, в кінцевому рахунку, переносять частину
ризиків неповернення боргу: ЄЦБ – загальний фінансовий
інститут, збитки якого розподіляються між усіма країнамизасновницями цієї організації.
4,50
4,00
3,50
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2,50
2,00
1,50
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0,50
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Рис. 1. Динаміка відсоткової ставки ЄЦБ з 2007 по 2020 р. [7]
Крім того, такі операції і ставки знижують зацікавленість
національних урядів приймати адекватні, раціональні рішення
щодо скорочення боргу, дотримання належної фінансової
дисципліни. Таким чином, сучасна політика ЄЦБ суперечлива
також тому, що не допускаючи дефолту деяких країн валютного
об'єднання, вона в той же час знижує у них стимули до скорочення
боргового навантаження, яке служить підставою дефолту.
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Історія європейської монетарної політики говорить про те,
що правляча еліта регіону ніколи не зупиняла вибір на якійнебудь одній меті: в залежності від конкретних умов визначалася
та чи інша ціль, досягнення якої дозволяло вирішувати
найважливіші актуальні завдання. Подібний підхід природний,
адже грошово-кредитна політика відноситься до такого засобу
управління економічними процесами, яке визначає багато сторін
економічного життя, а не тільки стабільність цін [4, с. 35].
В короткостроковій і навіть в середньостроковій перспективі
вона здатна вплинути на зростання економіки: сприяти або
перешкоджати йому. Сучасна монетарна політика єврозони
спрямована на активізацію вкрай низької господарської
активності в регіоні через кількісне пом'якшення, зниження до
найнижчої межі процентної ставки, емісії євро через купівлю
цінних паперів.
Монетарна політика виступає незамінною частиною
економічної політики Національного банку України, що
забезпечує підґрунтя для цінової стабільності та формування
умов для забезпечення економічного зростання і високого рівня
зайнятості в державі. Нині спостерігається профіцит банківської
ліквідності, однак прогнозується з урахуванням низки факторів у
найближчий час перехід банківської системи до стану дефіциту
банківської ліквідності. За цих умов операції НБУ, які мають
вплив на зміну банківської ліквідності, також можуть
змінюватися.
Починаючи з ІІІ кварталу 2017 р., у зв’язку з наростанням
інфляційного тиску прогнозна траєкторія облікової ставки
переглядалася кожного кварталу в бік підвищення, а, отже,
фактичний рівень ставки відхилявся від попередніх прогнозів.
Рішення щодо проведення жорсткішої монетарної політики
відповідали необхідності зниження інфляції та її наближення до
цілі (рис. 2).
У березні 2019 р. споживча інфляція уповільнилася до 8,6 %
річних, що відповідає прогнозу НБУ. Базовий рівень інфляції
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також знизився до 7,6 % річних. Таке зниження обумовлене
жорсткою монетарною політикою НБУ. Це сприяло зміцненню
курсу національно грошової одиниці в Україні і позначилося на
вартості імпорту. Послабленню інфляційного тиску посприяло
зниження світових цін на продукти харчування і розширення
внутрішньої пропозиції на деякі з них.
Досвід монетарної політики ЄС може мати вагомий вплив
на національну економіку Україну. По-перше, у разі збереження
наявних тенденцій з боку єврозони, конкурентоспроможність
українських товарів на європейському ринку неухильно буде
знижуватись.

Фактичний рівень

прогноз 1

прогноз 2

прогноз 3

прогноз 4

прогноз 5

прогноз 6

прогноз 7

Рис. 2. Облікова ставка Національного банку:
фактичний рівень та прогноз [6]
Потенційна виручка у гривнях також буде зменшуватись. Подруге, зниження доларової виручки в ЄС аналогічно зменшить у
цьому напрямку експорт валюти в Україну, а отже вплине на
курсову стабільність. Також Україна має звернути увагу на
переоцінку золотовалютного фонду, враховуючи нові курси. Адже
у разі здешевлення євро, резерви можуть виявитися набагато
меншими, ніж зараз. По-третє, існує вірогідність зменшення
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потоку заробітчан з України, адже в разі зміни курсу в парі євродолар може посилитись девальваційний тиск на гривню [2, с. 217].
Підсумовуючи, варто зазначити, що для економічного
розвитку в Україні необхідно виділити наступні завдання
монетарної політики: підвищення рівня зайнятості; зменшення
обсягів кредитних грошей з високими відсотками за
обслуговування; пошук альтернативних способів залучення
коштів на вигідних умовах; стимулювання продуктивності праці;
забезпечення стабільності фінансової системи і попередження
системних ризиків на фінансових ринках.
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СУЧАСНА КОН’ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ
ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ
Булякова В.В.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 3 курс)
освітня програма «Міжнародне право»
Науковий керівник: Нестерова К.С.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки
і міжнародних економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
Одним з найрозвиненіших товарних ринків у сучасному
світі є світовий ринок автомобілів. Для автомобільної
промисловості характерний високий мультиплікативний ефект,
оскільки у процесі виготовлення автомобілів залучена велика
кількість виробництв із суміжних галузей економіки.
Основними світовими виробниками на ринку легкових
автомобілів є «Volkswagen Group», «Toyota Motor Corporation» та
«Renault-Nissan Alliance» з частками ринку 12,2 %, 11,4 % та
10,8 % відповідно [1]. Починаючи з 2010 р. Китай приймає
активну участь на світовому ринку автомобілів, займаючи на
ньому понад 20 %. Другу позицію займають США (11,9 %),
третю – Японія (10,6 %) [1]. Лише на три ці країни припадає
понад 50 % світового виробництва автотранспортних засобів [1].
Сучасна кон’юнктура світового ринку автомобілів
характеризується негативною динамікою. Через пандемію
COVID-19 були тимчасово зачинені заводи, виробництво
зупинилося, робітники були звільнені, продажі різко впали. Така
складна ситуація на ринку призвела до відкладання запусків
нових моделей автомобілів, руйнування ланцюжків поставок,
виснаження фінансових ресурсів виробників. Ця ситуація
загострила численні проблеми, що стоять перед автомобільною
промисловістю.
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Рис. 1. Світова динаміка продажу автомобілів у 2000-2020рр.*
*Складено автором з використанням джерела [3]
Невід’ємними чинниками спадної кон’юнктури глобального
ринку автомобілів стали також тарифна війна між Китаєм та
США, політичні зміни на ключових ринках та глобальне
посилення екологічних стандартів.
Але, слід зазначити, що розглядаючи вплив пандемії, можна
виділити і нові можливості для розвитку, такі, як поява
електромобілів, вторинний ринок і лізинг транспортних засобів.
Деякі світові виробники краще відреагували на сучасні
мінливі умови господарювання, ніж інші. Сукупність спадних
факторів дозволила їм припинити виробництво автомобілів, які
не приносили прибутку, оптимізувати бюджети для підвищення
ефективності і стати більш дисциплінованими щодо попиту та
пропозиції [3].
Світова рентабельність автомобілебудування на кінець
третього кварталу 2020 р. склала 0,8 % в порівнянні з 4,3 % у
2019 р. У глобальному масштабі в кінці жовтня 2020 р.
виробництво автомобілів впало на 22 % в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.
Очікувалося, що економічне зростання відновиться в 2021 р.
після безпрецедентного скорочення ВВП у 2020 р. Але, попри
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очікування, значних економічних змін зазнав ринок США, коли в
момент макроекономічного спаду, продаж легкових автомобілів
знизився на 17 %. Відносне відновлення спостерігалось у Китаї з
другого кварталу 2020 р.: щомісячні продажі перевищували
рівень 2019 р. і були лише на 4,7 % менше у порівнянні з
показниками минулого року. Проте, незважаючи на деяке
нерівномірне поліпшення становища окремих країн, світове
виробництво автомобілів знаходиться у критичному стані.
Попри складну ситуацію на світовому ринку, динамічний
імпульс
розвитку
продемонстрували
новітні
моделі
електромобілів. Більшість країн, які спеціалізуються на
електромобілях категорії «BEV» та «PHEV» виявилися більш
стійкими до світової кризи, ніж автомобільні ринки в цілому. Так
звана «хвиля» електромобілів в Європі почалася в червні та липні
2020 р., та досягла свого піку у грудні.
Аналітики зазначають, що безпрецедентний економічний
спад під час першої хвилі COVID-19, став історією успіху
електромобілів в Європі [2]. Протягом 2020 р. було зареєстровано
майже 1,4 мільйона автомобілів категорії «BEV» та «PHEV», що на
137 % більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
За межами Європи зростання електромобілів було більш
повільним, але не менш значним. На світових ринках ситуація
складалася по-різному. Так, Японія, Канада та Австралія зазнали
помітне зниження частки на ринку, а у Південній Кореї, Тайвані,
Індії, Ізраїлі, ОАЕ – відбулось її зростання.
Аналізуючи статистику продажів електромобілів в США,
слід зазначити, що завдяки появі новітнього автомобіля
«Model-Y» на світовому ринку, компанія «Tesla» значно
покращила своє становище та зайняла панівне місце в секторі.
У процентному співвідношенні це: 62 % всіх продажів гібридних
автомобілів і 79 % всіх продажів автомобілів категорії «BEV».
Так звані «інші» ринки включають Канаду, яка у процентному
співвідношенні має 7 % (47 тис. продажів), та Південну Корею з
55% (52 тис. продажів) [4].
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За даними аналітиків, у цьому році прогнозується
4,6 мільйона швидкозростаючих продажів модулів у Північній
Америці та Китаї. Європа ж навряд чи повторить торішнє
зростання на 137 %, проте 2 мільйони продажів є цілком
вірогідними [4]. Крім того, не зважаючи на бурхливий темп
зростання продажів електромобілів, їх частка на світовому ринку
автомобілів становить в середньому 3 %.
Виходячи з статистики продажів автомобілів, лідерами з
продажів майже у всіх країнах, що мають власну автопромисловість,
є вітчизняні виробники Це, головним чином, пояснюється історією
місцевого виробництва автомобілів у кожній країні та кількістю
великих національних виробників порівняно з місткістю ринку [5].
«Найпатріотичнішою» автомобільною державою виявилася Японія,
де національні бренди займають понад 95 % місцевого авторинку.
Друге місце посіла Корея, де компанії «Hyundai» і «SsangYong»
«захопили» близько 90 % місцевого авторинку. У США лідерами є
«General Motors» та «Ford», де на «детройтську трійку» припадає
45 % усіх продажів [5].
В Україні переважають імпортні автомобілі, оскільки
автомобілі українських марок не користуються достатнім попитом.
До цього ж, важливу роль грає платоспроможність населення, тому
аналітики вважають, що умови виробництва автомобілів в Україні
є складними. Але наявність кваліфікованої дешевої сили створює
додаткову перевагу у стимулюванні іноземних виробників до
активнішого розвитку спільних підприємств [6].
Таким чином, світовий ринок автомобілів знаходиться у фазі
рецесії через пандемію COVID-19 практично у всіх країнах світу.
Однак ця ситуація змусила виробників згуртуватись, сформувати
конкурентні переваги та боротися за лідерські позиції.
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Світова економіка у 2020 р. увійшла у довгу фазу глибокої
кризи, яка, за оцінками експертів, триватиме не один рік.
Головною причиною такого стану розвитку світової економіки
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слід вважати пандемію COVID-19, яка негативно вплинула на
міжнародні економічні зв'язки, цінності глобалізації по всьому
світу. У 2020 р. більшості країн світу довелося йти на крайні
заходи – вводити масштабні локдауни, будувати нові механізми
взаємодії з громадянами та переходити до цифровізації у різних
сферах життя.
Пандемія COVID-19 стала серйозним викликом для світової
економіки. Спад глобального ВВП в 2020 р. склав понад 4 %.
Прогнози щодо розвитку світової економіки є досить
неоднозначними. З одного боку, криза суттєво підірвала
глобальну фінансову стабільність, багато країн були вимушені
зменшити обсяги виробництва, збільшити витрати державного
бюджету з метою здійснення грошово-кредитної та фінансової
підтримки, яка станом на вересень 2020 р. становила, за оцінками
МВФ, 11,5 трлн дол. США [1]. Крім того, складне економічне
становище підприємств може спричинити тривалу проблему
нестачі інвестиції, кризу «недоінвестування».
З іншого боку, пандемія сприяла бурхливому розвитку
цифровізації світової економіки, підтримуючи її «на плаву».
За короткостроковим економічним прогнозом у 2021 р. світова
економіка покаже зростання на рівні 4,2 - 5,2 %, в першу чергу, за
рахунок ринків, що розвиваються, а потім відновлення економіки
США та Європи [1]. Сучасні дослідження провідних
міжнародних організацій присвячені дослідженням моделі
розвитку Китаю, тематика яка набула особливої актуальності
через пандемію. Однак на тлі нових спалахів COVID-19
короткостроковий економічний прогноз має високий рівень
невизначеності.
Економічна активність залишиться обмеженою через заходи
соціального дистанціювання і часткового закриття кордонів, які,
швидше за все, збережуться до кінця першої половини 2021 р.
Очікується поступове, але нерівномірне відновлення світової
економіки у 2021 - 2022 рр. (табл. 1).
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Економіка США залишалась відносно стійкою під час
пандемії у 2020 р. Споживчі витрати майже повернулися до
показників минулого року, в той час, як середні особисті доходи
домогосподарств у вересні навіть перевищили рівень
попереднього року. Ці та інші чинники дають можливість
експертам припускати зростання ВВП США на 5,9 % у
2021 р. [2]. Глобальний прогноз відновлення світової економіки
представлений на рис. 1.
Таблиця 1
Прогнозні темпи зростання реального ВВП у 2020-2022 рр., у %
*Складено автором з використанням джерела [2]
Тип ринку
2020
2021
2022
Глобальний
-3,5
5,4
3,7
Розвинуті ринки
-5,4
4,2
2,7
США
-3,5
3,8
3
Єврозона
-7,2
5,2
2,8
Японія
-5,2
2,5
1,5
Велика Британія
-11,4
5,5
3
Ринки,
що
-2
6,3
4,5
розвиваються
Індія
-5,7
8,3
5,6
Бразилія
-4
3,5
2,5
Синхронне глобальне відновлення передбачає одночасне
економічне зростання, як на розвинених, так і на ринках, що
розвиваються.
В останній раз таке відновлення у світовій економіці
відбулось у 2017 р. Експерти міжнародного інвестиційного банку
«Morgan Stanley» вважають, що наступне синхронне відновлення
можливе у 2021 р.
Спочатку ринки, що розвиваються, ймовірно, будуть
стимулювати зростання світового ВВП. Потім розвинені ринки
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можуть посилити цей імпульс. До кінця року очікується, що всі
регіони і всі сектори світової економіки поступово відновляться.

50%
0%

Прогноз
глобального…
2020 2020 2021 2021 2021 2021

Рис 1. Прогноз глобального синхронного відновлення*
*Складено автором з використанням джерела [1]
В Європі, де багато країн почали повторно вводити
обмеження через COVID-19, очікується, що зростання
відновиться одночасно з відновленням світової економіки.
«Morgan Stanley» прогнозує зростання ВВП на 5 % [3] у 2021 р.
На сучасному етапі розвитку світова економіка
використовує потенціал на 98,7 % [3], що залишає багато
можливостей для подальшого розвитку. Відповідно до
прогнозів [3], реальний обсяг виробництва зросте на 5 % у 2021
р., що забезпечить повернення до повної зайнятості ресурсів.
Норма заощаджень домогосподарств у 2019 р. майже
подвоїлася і склала 12,9 % [3]. Це може привести до отримання
1,5 [3] трлн. дол. США для підтримки відкладеного споживчого
попиту після стихання пандемії.
Цікавим є дослідження Н. Фуентес та І. Модер, у якому
вони аналізують вплив різних криз на розвиток світової
економіки, порівнюючи їх з прогнозованими наслідками від
COVID-19 [4]. Автори роблять висновок про те, що фінансові
кризи (наприклад, 2008 – 2009 рр.) мають триваліший негативний
ефект, ніж «нафтові шоки» або війни.
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Проте визначити, яким буде вплив COVID-19 на розвиток
світової економіки прогнозувати складно внаслідок високого
рівня невизначеності моделі.
Таким чином, можна сказати, що нестабільність світових
ринків та непередбачуваність розвитку COVID-19 вносять свої
коригування у різні сценарії розвитку світової економіки, які
постійно переглядаються міжнародними організаціями та
експертами. Також наразі немає єдиного підходу до визначення
довгострокового прогнозу розвитку світової економіки.
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Українська наука управління стрімко розвивається.
У порівняно короткі строки було створено крупні науководослідницькі центри, які займаються дослідженням теоретичних
та прикладних питань управління, сформовано кадри вчених, які
працюють над різними проблемами науки управління,
поставлено значні за величиною виробничо-економічні
експерименти. Про успіхи управління свідчить також той факт,
що було опубліковано значну кількість робіт, присвячених
різноманітним аспектам системи управління міжнародноекономічною діяльністю.
Заслуговує на увагу той факт, що погляди більшості
фахівців про основні положення науки управління суб’єктами
господарської діяльності та оцінка її місця серед інших наук
збігаються. Більшість вказує на необхідність і закономірність
існування самостійного розділу – теорії системи управління, тому
що у самому управлінні наявні загальні методологічні проблеми,
які не доцільно розглядати у межах окремих напрямків розвитку
науки управління. Найбільш повно сутність управління може
бути розкрито через його функції. На жаль, тлумачення самого
поняття
«функція
управління»
міжнародно-економічною
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діяльністю та визначення поняття «управління», які
зустрічаються в літературі.
Оскільки управління міжнародно-економічною діяльністю
передбачає постійне переміщення прав та зобов'язань між
агентами і кореспондентами, виникає необхідність безперервного
збільшення відповідальності у одних та зменшення її у інших
осіб. Так, координація прав і зобов'язань визначає подвійний
запис: особа, чия відповідальність збільшується, – дебетується,
чия зменшується – кредитується.
На наш погляд, більш вірно розглядає зміст функцій
системи управління міжнародно-економічною діяльністю фахівці
МГУ, які під ними мають на увазі не тільки особливий вид
управлінської діяльності, результат процесу поділу праці й
спеціалізації в управлінні, але і певну ділянку системи
управління, яка відрізняється цілковитою самостійністю [1].
Іноді, функції системи управління ототожнюють із
функціями органів системи управління або із функціями
працівників системи управління [2]. Насправді саме функції
управління створюють базу для розуміння та функцій органів, і
функцій працівників.
Не переслідуючи цільової мети вичерпного розгляду точок
зору на функціональний склад управління із критичних позицій,
зробимо обмеження на констатації найбільш принципових
моментів. Зараз все ще допускають змішування функцій керуючої
підсистеми й такої, якою керують. У наслідок чого відносять, до
функцій управління такі, які не виступають ними. Вони
обмежуються, як правило, тільки простим переліченням функцій
управління або надають при цьому загальну характеристику їх
сутності. А також мають місце випадки, коли по-різному
визначають зміст одних і тих самих функцій управління, хоча
зрозуміло, що для характеристики сутності тієї або іншої функції
управління міжнародно-економічною діяльністю необхідним
виступає єдине визначення. Крім того нерідко у число функцій
управління включають організацію, хоча, на наш погляд,
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організація являє собою не що інше, як специфічні компоненти
підсистеми, якою керують, що перебувають у певної взаємодії,
внаслідок чого організація сама відчуває необхідність в
управлінні. Також навряд чи можна визнати правомірним і
включення до складу управлінських функцій стимулювання, яке
належать до методів управління, за допомогою яких
забезпечується оптимальна взаємодія різних частин підсистеми,
якою керують. При виділенні серед управлінських функцій
контролю розглядають його на одному рівні з іншими функціями,
не відрізняючи, контроль виступає функцією, яка об’єднує облік
та діагностику [3].
Діагностика міжнародно-економічною діяльністю –
встано-влення і вивчення ознак, які характеризують стан
організмів, машин, систем, для передбачення можливих
відхилень й запобігання порушень нормального режиму їх
роботи та діяльності. Наведене визначення дефініції повною
мірою відноситься і до функції діагностики виробничогосподарської діяльності або, як її інакше називають, до
підсистеми економічної діагностики підприємства. Під її
предметом розуміється аналіз й оцінка економічних показників
роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів,
неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив
його розвитку та наслідків поточних управлінських рішень. Як
підсумок діагностики на основі оцінки стану господарства, його
економічної ефективності робляться висновки, необхідні для
прийняття швидких, але важливих рішень, наприклад про
цільове кредитування, про купівлю або продаж підприємства,
про його остаточне закриття.
Таким чином, економічна діагностика міжнародноекономічною діяльністю як функція управління має ту ж саму
мету, що і система управління у цілому, та знаходиться у
щільному зв'язку із іншими її підсистемами. Навіть самий
загальний розгляд цих зв'язків дозволяє виявити роль підсистеми
економічної діагностики у процесі управління системою.
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Роль економічної діагностики в управлінні міжнародноекономічною діяльністю, зв'язки із іншими функціями
визначають і її значення у практичній діяльності усіх ланок
сучасного виробництва, а саме, діагностика слугує: елементом
методу планування та прогнозування, їх науковою базою;
інструментом для об'єктивної оцінки (аналізу) діяльності;
найважливішим засобом виявлення і мобілізації резервів
підвищення
економічної
ефективності
виробництва
та
поліпшення
якості
роботи;
знаряддям
удосконалення
господарського керівництва і здійснення всебічного виробничогосподарського управління (ведення); одним із засобів виховання
членів трудового колективу (виховання відповідального
ставлення до процесу праці та використання і збереження об'єктів
приватної власності).
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Останнім часом злиття та поглинання стали універсальним
явищем у міжнародному бізнесі. Компанії різних сфер діяльності
брали активну участь у внутрішньому та міжнародному злитті та
поглинанні на міжнародному ринку. Одним з видів діяльності, де
злиття та поглинання розвиваються бурхливими темпами, є
міжнародний банківський бізнес.
Вітчизняні та іноземні дослідники вивчали економічний
вплив злиття та поглинання на консолідацію банківських послуг,
дохідність акціонерів після злиття та поглинання та результати
діяльності банків після злиття. Злиття банків зумовлені,
головним чином, діловими причинами, а також зростаючою
кількістю неефективних активів, що перетворює банки на
збиткові організації та навантаження на економічну систему
країни. Серед причин, що сприяють зростанням та поглинанням у
банківському бізнесі в останній час слід зазначити COVID-19,
падіння обсягів послуг та рівня їх ефективності.
Досвід і практика зарубіжних банків мають велике значення
і для України. Банки США були першими, хто запровадив
практику злиття та поглинання з метою трансформації
банківської системи, які можуть надати можливість швидшого
розширення обсягу послуг або збільшення масштабів діяльності.
США і сьогодні залишаються лідерами у цій галузі.
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Злиття банків – явище не нове чи недавнє. Ці стратегічні
кроки були зроблені американськими банкірами на початку
1900-х рр. Злиття банків відбувалося зі швидкістю від 150 до
350 угод на рік, чисельність банків перевищувала 25 тис. установ,
рівень злиття банків становив від 0,6 до 1,4 %. У 2020 р. рівень
злиттів складав вже 3,2 % при 178 злиттях банків [1].
Банки будь-якого розміру можуть приймати учать у злитті.
Загальна кількість злиттів протягом 40 років склала понад 16 тис.
угод. У середньому злиття банків становило 400 злиттів на рік,
максимум – 725 злиттів у 1997 р., а мінімум – 179 у 2009 р.
Враховуючи важливість злиття банків для стратегічного плану
розвитку банку, рівень злиття банків залишався відносно
стабільним і складав в середньому 3,6 %; найвищий – 6,3 %
(1997 р.); найнижчий – 1,0 % (1980 р.).
Консолідація банківської галузі в останнє десятиліття
(2010–2020 рр.) продовжується темпами, що відображають
середні показники за останні чотири десятиліття (рис. 1).

Злиття та поглинання американських банків
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Рис. 1. Злиття та поглинання американських банків
за 2010-2019 рр.*
*Складено автором з використанням джерела [1]
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Рівень злиттів та поглинань банків зменшився порівняно з
попереднім десятиліттям, але внаслідок загального зниження
статутного капіталу банків цей темп відповідав темпу
2000-2010 рр. Відбулося близько 2400 злиттів банків, це у
середньому – 240 злиттів банків на рік.
Незважаючи на кризу житлової нерухомості (2008-2014 рр.),
що відбулася в цей період у США, спадів в банківському секторі
не було. Було зафіксовано 363 збоїв у роботі банківських та
ощадних установ, а також 2376 злиттів банків і ощадних установ.
Метрикою для вимірювання національної та державної
консолідації є частка консолідації банківського бізнесу (рис. 2).

Частка злиття та поглинання американських
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Рис. 2. Частка злиття та поглинання американських банків за
2010-2019 рр.*
*Складено автором з використання джерела [1]
У середньому частка злиттів щороку складала – 3,6 %;
найвищий показник був у 2015 р. – 4,7 % і найнижчий у 2010 р. –
2,5 %. Минулий рік не був роком укладення угод. Кількість
злиттів та поглинань банків значно впала з моменту спалаху
пандемії COVID-19 в І кварталі 2020 р., але економічні
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перспективи в останні кілька місяців року покращилися, і
діяльність злиттів та поглинань активізувалася, особливо в
регіональному банківському просторі.
У 2020 р. було оголошено лише 112 злиттів банків, що на
60 % менше, ніж роком раніше, і найнижчий річний підсумок за
майже десятиліття. Деякі з оголошених угод були остаточно
припинені після початку пандемії.
Зробивши аналіз злиттів та поглинань американських банків
можна виділити основні плюси цих угод: забезпечує кращий
коефіцієнт ефективності для господарських операцій, а також
банківських операцій, що є вигідними для економіки; злиття
сприяє зниженню вартості операції; допомагає підвищити
професіональний рівень; покращує управління ризиками;
призводить до значної фінансової економії; допомагає
географічно зосередженим регіональним банкам розширити своє
покриття.
Є свої мінуси у цих процесів: банки, що поглинають,
повинні приймати на себе тягар слабкіших банків; більші банки
вразливіші до світових економічних криз; важко керувати
людьми та культурою різних банків; злиття руйнує ідею
децентралізації, оскільки багато банків мають регіональну
аудиторію, і клієнти часто дуже емоційно реагують на придбання
банку; впоратися з розчаруванням персоналу може стати ще
одним викликом для правління нового банку, що може призвести
до проблем із плинністю кадрів.
Таким чином, основне обґрунтування банківських злиттів та
поглинань у 2021 р. полягає у тому, що злиття є важливими для
консолідації та розширення. Навіть багато приватних банків
вдаються до цього. Злиття в минулому дали великі результати з
точку зору порятунку слабких банків, які не відповідають
очікуванням споживачів, не є достатньо конкурентоспроможними, отже вони мають вирішальне значення для
розвитку та удосконалення ринку банківських послуг. Однак
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економіка під час пандемії значно змінила орієнтири у
міжнародному банківському бізнесі.
Різниця полягає в тому, що банкам у всьому світі доведеться
протидіяти сильним побічним змінам прибутковості, враховуючи
стиснуту чисту процентну маржу через нижчі ставки та нижчий
попит на позики. Прогнози «Deloitte» [4] свідчать, що в США як
доходи, так і чистий прибуток комерційних банків США не
відновляться до рівня препандемії до 2022 р. Рентабельність
власного капіталу залишатиметься нижче рівня «препандемії» до
11,2 % до 2024 р.
Головним підсумком для України є необхідність
удосконалення кон’юнктури ринку банківських послуг,
спираючись на досвід зарубіжних банків. Насамперед, українська
банківська система потребує негайної реорганізації і
реструктуризації, а також застосування прогресивної практики
іноземних банків. Подальший розвиток ринку банківських послуг
буде залежати від кроків держави у досягненні цих цілей. Зараз
державна політика спрямована на проведення реформ, залучення
іноземних інвестицій, євроінтеграцію та співпрацю з МВФ. Але,
як показує час, Україні не вистачає не лише досвіду, а й знань
ведення угод злиттів і поглинань в умовах нестабільності
національної економіки.
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освітня програма «Міжнародне право»
Науковий керівник: Нестерова К.С.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки
і міжнародних економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
Прoтягом oстанніх рoків світoва економіка бурхливо
розвивалась, а головнoю рушійнoю силoю виступала
глoбалізація. Цей прoцес уже вважається цілкoм прирoднім та
закoномірним. Пoсилення глoбалізації та інтернаціoналізації
призвoдить, у тому числі, до інтернаціoналізації транспoртнолoгістичних систем і товарoпровідних мереж, щo напряму
впливає на транзитний пoтенціал.
Географічне положення України є доволі вдалим, адже воно
oбумовлює мoжливість використання території, як однoго з
ключових вузлів транспoртного спoлучення між країнами Європи
та Азії, а такoж вихідногo пункту вантажних перевезень. Саме
тoму, актуальними є питання дoслідження вітчизняногo
транзитного потенціалу та проблем, які стримують йогo
розвиток.
Через територію України проходять сім міжнарoдних
транспoртних коридорів [1, c. 17]:
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1) Критський МТК №3: Берлін (Дрезден) – Вроцлав –
Львів – Київ;
2) Критський МТК №5: Венеція – Трієст – Любляна –
Будапешт – Братислава – Ужгород – Львів;
3) Критський МТК № 9: Гельсінкі – СанктПетербург/Москва – Київ – Кишинів – Бухарест –
Александруполіс;
4) Європа – Азія;
5) Гданськ – Одеса (Балтійське море – Чорне море)
6) Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА);
7) МТК Чорноморського економічного співробітництва.
Вихoдячи з цьогo, можна сказати, щo транзитне положення
України є однією з багатьoх рис, які приваблюють закoрдонних
вирoбників та інвесторів, адже Україна має ширoкі транспoртні
кoнтакти із країнами Європи, вихід до Чорногo моря. Але наявні
можливості потенціалу сьогодні використoвуються не повнoю
мірoю. Зрoстання транзитногo потенціалу країни безпосередньo
залежить від тенденцій рoзвитку її макроекономічних показників.
Відомo, що на сучасному етапі єврoпейська інтеграція є oдним з
основних пріoритетів української державнoї політики. Прoте
транспoртна система країни все ще не відповідає стандартам і
вимогам
ЄС
і
відзначається
суттєвим
відставанням
інфраструктури, oбладнання і нoрм.
Від початку незалежності України показники кількості
транзитних перевезень мали позитивну тенденцію, але це доволі
нестабільний показник, який залежить від багатьох чинників. Так
з 2008 р. почався швидкий спад обсягів транзиту. Це зумовлено
економічною та політичною кризою 2008-2009 рр. Від того часу
використання даного потенціалу значно знизилось і досі не
вдалося вивести цей показник на доказовий рівень.
У відсотковому відношенні, не зважаючи на воєнні дії на заході
країни, спостерігається позитивна тенденція від 2015 до 2017 рр.
(рис. 1).
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Темпи приросту транзитних
перевезень, %
100%

85,40%

113,70%
103,40%
99,10%
97,50%
97%
95,50%
92,40%
90,40%
85,30%
85%
83%

54%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 1. Динаміка приросту транзитних перевезень України
у 2007-2020 рр.*
*Складено автором з використанням джерела [2]
Але від тоді і до теперішнього часу транзитний потенціал
перестав використовуватись значним чином та характеризується
занепадом. Це зумовлено великою кількістю причин та факторів,
одним з найважливіших серед яких є пандемія COVID-19.
Така ситуація склалась через наявність стримуючих
фактoрів, які, за визначенням К.Г. Козіної, можна згрупувати у
такі [3, с. 204]:
1) неефективне
функціонування
міжнародних
транспортних коридорів;
2) ускладнені митні процедури;
3) гальмування інтеграційних та інтернаціоналізаційних
процесів;
4) часті зміни законодавства у сфері транспорту та
податкової політики, зміни тарифів;
5) процеси реструктуризації державних органів управління
транспортною галуззю;
6) недостатній
рівень
підтримки
перспективних
досліджень у транспортній сфері;
7) незадовільний стан інфраструктури;
8) фінансово-економічні фактори (високі відсоткові ставки
банківських кредитів, невчасне повернення ПДВ тощо).
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На даний час прослідковується нестабільність показників
транзитних перевезень та значний спад у 2019-2020 рр. (рис. 2).
Однією з причин низьких показників є світова криза, яка
пов’язана з пандемією COVID-19. Але водночас дана ситуація
може бути використати на користь транзитного транспортування
антисептичних засобів, захисних масок та респіраторів, а також
новітньої вакцини. Так, на період січень-лютий 2021 р. було
оформлено 120,1 тис. декларацій на транзит, що складає 16,2 %
від показника за минулий рік (це доволі непогані дані, зважаючи,
що це показники за 2 місяці).
Обсяг транзитних перевезень за кількістю декларування,
тис. шт
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Рис. 2. Динаміка транзитних перевезень в Україні у 2014-2020*
*Складено автором з використанням джерела [2]
З метою дoсягнення мети реалізації транзитного потенціалу
України потрібнo вирішити вище наведені прoблеми, а для цьогo
потрібен комплексний підхід. Тобтo необхіднo розрoбити певну
ефективну стратегію управління транспортним кoмплексом як
цілісною системoю. Ця стратегія має базуватись на ієрархії
пріoритетів, як загальнoнаціональних, так і галузевих.
Потрібнo
рoзвивати
та
модернізувати
транзитну
транспoртну інфраструктуру та ствoрювати сприятливі умови для
цьогo. Голoвною ціллю є розвитoк транзитних кoридорів, адже це
дoзволить повністю реалізувати пoтенціал географічногo
розташування України, що позитивнo вплине на економіку
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держави: збільшиться кількість підприємств і рoбочих місць,
пoкращиться інвестиційний клімат та рівень життя в країні.
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Проблема бідності має тисячолітню історію. Вона
переслідує наше суспільство з найдавніших часів і аж до
сьогодення. В сучасних умовах проблема бідності залишається не
менш актуальною, ніж раніше. Бідність призводить не тільки до
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негативних соціальних наслідків, а ще й гальмує економічне
зростання. Сьогодні ця проблема набула всесвітній характер.
Вивченню проблем бідності у світі присвячено багато робіт
вчених. Але все ще залишається ряд питань, які потребують
подальшого дослідження. Важливим є те, що бідність для
кожного періоду часу, як і для кожної країни, має свої характерні
особливості й прояви.
Проблемі бідності приділяється все більша увага з боку
міжнародної спільноти в межах функціонування таких
організацій, як ООН, Світовий банк і т.д. У 2015 р. в рамках
організації ООН відбулося прийняття Резолюції «Перетворення
нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до
2030 року» [1] і затверджено 17 цілей, перша з яких – подолання
бідності. Група Світового банку також веде роботу з викорінення
бідності, її девіз – «Наша мета – світ без бідності» [2].
Серед вчених немає єдиного підходу щодо визначення
бідності, оскільки ця проблема має багатогранний характер.
«До бідних відносяться особи, сім’ї, групи осіб, ресурси яких
являються обмеженими, що не дозволяє вести мінімально
прийнятний спосіб життя в державах, в яких вони проживають» –
визначення бідності, яке дає економічна і соціальні рада ООН [1].
Водночас Г. Спенсер вважає, що бідність – це цілком закономірне
явище суспільства [6].
На рівні світової економіки основним суб’єктом, що
визначає рівень бідності, є Світовий банк. Саме він встановлює
межу бідності, щоб виявити найменш забезпечені верстви
населення, сформулювати завдання в області соціального захисту
населення. При цьому використовуються різні критерії, в багатих
країнах поріг бідності вище, ніж в бідних.
Найперший міжнародний поріг бідності був прийнятий у
1990 р. та становив 1 дол. США на людину в день за паритетом
купівельної спроможності. До 2015 р. абсолютно бідним
вважався той, чий щоденний дохід не перевищував 1,25 дол
США. У жовтні 2015 р. Світовий банк оновив міжнародну межу
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бідності до 1,90 дол. США на день. Кожні два роки, починаючи з
1990-го, виходять доповіді Світового банку «Бідність і загальне
процвітання». Частка населення за межею бідності з 2010 по
2019 рр. представлена на рис.1.

Частка населення за межею бідності
(1.90 дол. США на день) за 2010-2019 рр.
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Рис. 1. Частка населення за межею бідності у 2010-2019 рр.*
*Складено автором з використання джерела [3]
Не дивлячись на прогрес у подоланні бідності, все ще
залишається багато людей, які досі борються за задоволення
базових людських потреб. Завданням будь-якої держави є
надання можливостей її громадянам для гідного життя.
Суспільству як і державі також вигідно боротися з бідність,
оскільки через бідність суспільство втрачає і споживачів, і
виробників.
Основними причинами бідності є зростання чисельності
населення, корупція, великий розрив між бідними і багатими,
зміна клімату, тривалі війни, відсутність робочих місць, низька
заробітна плата, міграція сільського населення в місто, епідемічні
захворювання. Зазвичай люди стикаються з нестачею
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продовольства через погане сільське господарство і безробіття.
В таких умовах бідність зростає швидкими темпами і призводить
до нерівності між верствами населення.
Нерівність уповільнює економічне зростання країн. Щоб
визначити нерівність використовують Індекс Джині. Він
розглядає розподіл доходу чи багатство нації, де 0 означає повну
рівність, а показник 100 – абсолютну нерівність (рис. 2).
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Рис. 2. Країни за Індексом Джині за 2019 р.*
*Складено автором з використанням джерела [4]
Бідність має багато сфер негативного впливу. Це може
призвести до голодування, низької якості життя, дитячої праці,
втрати роботи, смертності серед населення. Бідні люди не
можуть організовувати здорове харчування, підтримувати гідний
спосіб життя. Ця різниця між добробутом у різних країнах
призводить до нерозвиненості країн.
Не дивлячись на те, що відсоток бідності в останні роки
значною мірою зменшувався та багато країн перейшли межу
бідності, 2020 рік вніс свої корективи. Ще у квітні 2013 р.
Світовий банк поставив задачу ліквідувати бідність, і серед
головних задач було мінімізувати відсоток бідності до 3 % у
2030 р. Наразі така задача, за прогнозами експертів, не зможе бути
досягнена у 2030 р. внаслідок погіршення ситуації з бідністю через
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COVID-19. В результаті цього за оцінками МОП у II пол. 2020 р.
втрачено 305 млн. робочих місць з повною зайнятістю, яка
знизилася на 10,5 % в порівнянні з кінцем 2019 р. [5].
Таким чином, боротьба з бідністю стає через наслідки
пандемії все більш гострою проблемою для всього світу.
Актуальність даної теми передбачає особливу увагу до успішного
зарубіжного досвіду в боротьбі з бідністю. Наймасштабнішу в світі
програму боротьби з бідністю реалізує Китай. Боротьба з бідністю
в Китаї спрямована на інвестиції та адресну допомогу в
економічному розвитку окремих галузей економіки, стимулювання
зайнятості та оптимізацію розміщення промисловості.
Щодо України, то сьогодні населення України в цілому
бідне. За підсумками І півріччя 2020 р. рівень бідності населення
зріс до 51%. У І півріччі 2019 р. бідними були 41 % українців.
Проблема бідності потребує негайного вирішення для
забезпечення блага людства на усій планеті, оскільки бідність
породжує злочини, погіршення криміногенної ситуації та
призводить врешті-решт до анархії. Та держава, де немає
середнього класу, а бідних – більшість, приречена на загибель.
Але повністю викорінити цю проблему неможливо, можливо
лише зменшити її негативний вплив на світову економіку,
застосовуючи соціальні програми і надаючи міжнародну
допомогу. Великою проблемою є відсутність єдиної ефективної у
світі концепції і стратегії в боротьбі з бідністю.
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Процеси глобалізації в світовій економіці сприймаються і
оцінюються по-різному. Особливо гостро ці відмінності
прослідковуються між думками експертів та пересічних громадян
різних країн. До глобалізаційних процесів найчастіше позитивно
відносяться в розвинених країнах і викликають серйозні
побоювання у країн, що розвиваються. Це пов'язано з тим, що
переваги глобалізації розподіляються нерівномірно. Тому, одним
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з основних питань, що викликають найбільш палкі дискусії, є те,
хто буде у виграші від глобалізації.
Сучасні глобалізаційні процеси розгортаються, перш за все,
між промислово розвиненими країнами і лише в другу чергу
охоплюють країни, що розвиваються. Глобалізація зміцнює
позиції першої групи країн, дає їм додаткові переваги. У той же
час розгортання процесів глобалізації в рамках сучасного
міжнародного поділу праці загрожує заморозити нинішнє
становище менш розвинених країн, так званої світової периферії,
які стають швидше об'єктами ніж суб'єктами глобалізації.
Отже, ступінь позитивного впливу глобалізаційних процесів
на економіку окремих країн залежить від місця, яке вони
займають у світовій економіці, фактично основну частину
переваг отримують багаті країни або індивіди.
Несправедливий розподіл благ від глобалізації породжує
загрозу конфліктів на регіональному, національному та
інтернаціональному рівнях. Відбувається не конвергенція чи
вирівнювання доходів, а швидше їх поляризація. У процесі
глобалізацїї країни, що швидко розвиваються, входять до кола
багатих держав, а бідні країни все більше відстають від них [1].
Глобалізація призводить до поглиблення неоднорідності, до
виникнення нової моделі світу – світу 20:80, суспільства «однієї
п'ятої». 80 % усіх ресурсів контролює так званий «золотий мільярд»,
який охоплює лише п'яту частину населення планети (в тому числі
США і країни Західної Європи – 70 % світових ресурсів).
Процвітаючі 20 % країн розпоряджаються 84,7 % світового ВВП, на
їх громадян припадає понад 84 % світової торгівлі [1].
З 1960-х рр. розрив між найбагатшими і найбіднішими
країнами більш ніж подвоївся, що статистично підтверджує
неспроможність сучасної системи глобального врядування
забезпечити допомогу країнам, що розвиваються. Розвинені
країни, використовуючи відкритість і глобалізацію в своїх
інтересах, прагнуть закріпити існуючий статус-кво. Великі
побоювання світової спільноти викликає бажання США посилити
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однополярність світу. Тож не дивно, що в арабському світі,
наприклад, глобалізація асоціюється з «американізацією» світової
системи, «новим колоніалізмом». Взаємозалежність, властива
світовому розвитку на початку і в середині ХХ ст., змінюється
односторонньою залежністю «третього світу» від «першого».
У табл. 1.1 представлені дані індексу глобалізації у 2019 р.
для окремих країн. Розроблений Швейцарським економічним
інститутом, цей показник дозволяє оцінити вплив глобалізації на
розвиток країн. Всі країни оцінюються за 24 показниками,
об'єднаними у три основні групи глобальної інтеграції.
Таблиця 1
Рейтинг країн світу за індексом глобалізації
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23
45

Країна
Швейцарія
Нідерланди
Бельгія
Швеція
Велика Британія
Австрія
Німеччина
Данія
Фінляндія
Франція
США
Україна

Складено авторами з використанням джерела [2]

Індекс
91.19
90.71
90.59
89.93
89.84
88.85
88.60
88.26
87.70
87.25
82.41
74.83

Неоднорідність світу проявляється і в наступних даних: всього
лише 358 мільярдерів володіють таким же багатством, як і
2,5 мільярда чоловік, разом узяті, майже половина населення Землі.
Також глобалізацію доволі часто критикують ряд вчених,
зокрема відомий економіст Дж. Стігліц. Він написав кілька книг,
в яких міститься гостра критика сучасних тенденцій глобалізації,
заснована на численних фактах та прикладах [5].
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Бурхливий розвиток глобалізації руйнує промисловість,
сприяє зростанню безробіття, бідності, гальмує науковотехнічний прогрес і посилює екологічну катастрофу на
планеті [4]. Він критикує політику глобальних Бреттон-Вудських
інститутів, таких СОТ, МВФ та ін. На його думку, вони
використовують глобалізацію та її ідеологію (вільна торгівля,
вільний доступ до сировинних ресурсів, світове патентне право,
втручання міжнародних інститутів у внутрішню політику тощо) в
інтересах кількох найбільш розвинених держав на шкоду
більшості країн на планеті.
Глобалізація має як позитивний, так і негативний вплив на
екологічні проблеми. З розвитком міжнародного поділу праці
більшість шкідливих виробництв переміщуються в менш
розвинені країни, які і так набагато менш здатні боротися з
екологічними проблемами. Це призводить до значного
погіршення екологічної ситуації не тільки в окремих державах, а
й у світі в цілому. Крім того, завдяки глобалізації існує така
практика, як перевезення відходів з розвинених країн до країн,
що розвиваються, з метою їх утилізації на території останніх.
Однак через недосконалість технологій в цих країнах переробка
здійснюється значно гірше.
У сучасних умовах пандемія COVID-19 уповільнила розвиток
глобалізації, проте пандемія COVID-19 не загрожує глобалізації і не
призведе до повного розриву глобальних ланцюжків вартості. Але
ситуація є набагато гіршою у країнах ЄС, оскільки пандемія
загострила проблеми складних відносин між країнами, їх
розрізненість, недосконалість системи управління тощо.
Отже, глобалізація, на нашу думку, це складне соціальноекономічне явище, яке неможливо оцінювати в одномірній
площині. З одного боку, глобалізація є досить вагомим фактором
для розвитку науково-технічного прогресу, підвищення
конкурентоспроможності
вироблених
товарів,
завдяки
глобалізації відбувається розвиток міжнародного поділу праці.
З іншого боку, глобалізація вигідна лише розвиненим країнам,
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оскільки при глобалізації прірва між багатими і бідними країнами
лише зростає, вплив розвинених країн у міжнародних
організаціях є більшим і тому вони можуть лобіювати свої
національні інтереси при прийнятті рішень.
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В сьогоднішньому світі є велика кількість різноманітних
послуг для створення кращого відпочинку в готелях. З розвитком
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міст та урабіназацією населення все більше і більше людей
надають перевагу відпочинку на природі. Зараз є досить
популярним поняття «еко» не тільки в продуктах, речах, а й в
туризмі та готелях. Еко-готелі – це готелі, що розташовані в
заповідних зонах з юридичними обмеженнями (етажність,
забудови та ін.), і функціонують за принципом гармонійного
об’єднання з природою, не забруднюючи навколишнє
середовище продуктами життєдіяльності туристів. Тим не менш,
навіть в великих мегаполісах є об’єкти готельного бізнесу, що
надають своїм гостям 100% чисту воду, харчування типу
«органік» і тільки натуральні матеріали відділки номеру [1, 2].
При побудові частіше всього використовують натуральні
матеріали (камінь, дерево, глину та ін.) чи вторинну сировину,
для функціонування використовуються альтернативні джерела
енергії (сонячні батареї, невеликі гідроелектростанції та ін.).
Як і в більшості випадків серед готелів для отримання
«зірки», щоб отримати почесну назву «еко-готель» слід пройти
досить жорстку сертифікацію ISO 14001, що чітко контролю дану
сферу. Крім даної сертифікації існують організації, що
займаються розробкою і впровадженням систем сертифікації в
екологічному менеджменті. Одними з головних організацій в цій
галузі є British Airways Holidays (BAH), Certification for
Sustainable Tourism (CST), Green Globe, Green Key, HAC Green
Leaf, Touristik Union International (TUI), Green Hotel («Зелений
готель») та інші, така різноманітність програм екологічної
сертифікації готелів говорить про те, що охорона оточуючого
середовища та енергозбереження хвилює все більше людей, а
еко-туризм набирає обертів у всьому світі [3].
Треба відзначити, що одним із перших готельних
підприємств екологічного напряму, з’явилися в США, Канаді та
Західній Європі. А на сьогоднішній день такі готелі є майже у
всіх розвинених країнах світу. Всього в світі налічується 51673
еко-готелів, з них найбільше розташовано у Франції 30412
готелів, в США 27641, в Канаді 7927 готелів та Данії 2071 готель
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(дані за 2017 р.) [4]. Одними із кращих представників екоготелів, ми можемо відзначити наступні:
1. Готель White Pod (Швейцарські Альпи)
Кожен гість зупиняється в міні-капсулі, в якій мінімізовано
шкідливий вплив на природу. Це означає, що тут ви споживаєте
менше води і електроенергії, а також користуєтеся тільки
поновлюваними ресурсами.
2. Готель Hangaroa (острів Пасхи, Чилі)
Більшість працівників готелю – представники місцевого
населення. Частково вона побудована з глини і вулканічної
породи. Тут також використовуються тільки світлодіодні лампи.
3. Campi ya Kanzi (Мтіто-Андеі, Кенія)
Цей готель побудували з дерев, які загинули природним
шляхом, а не були зрубані. Електрика в готелі забезпечують
тільки сонячні батареї [2].
4. Proximity Hotel (Грінсборо, Північна Кароліна)
Це новий готель, який добивається вищого рівня LEED,
визнаної системи сертифікації екологічних будівель. Сонячні
батареї забезпечують нагрівання 60% гарячої води в готелі, при
гальмуванні кабіни ліфта виробляється електрика, яка
використовується при підйомі.
5. Orchard Garden Hotel (Сан-Франциско, Каліфорнія)
Готель побудований з бетону з добавками зольного пилу –
відходів спалювання вугілля. Опалення відключається за
сигналом з ключ-карти, коли постоялець виходить з номера.
6. Зелений Stanhope Hotel (Брюссель)
Цей готель отримав знак «Зелений ключ» в 2012 році.
Готель крім цієї системи сертифікації, постійно приймає участь у
виставках і форумах, присвячених турботі про навколишнє
середовище (наприклад – в Європейському тижні зниження
сміття, у виставці, присвяченій матеріалами вторинного
використання Recycled Expo, Eco-chic Design Award 2013 р.
та ін.) [1].
7. Готель Hoshinoya Karuizawa (Каруїдзава, Японія)
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Цей готель розташований в провінційному містечку в
годині їзди від Токіо. Готель був побудований в 2005 році. Він
являє собою двоповерхову будівлю з 70 номерами «а-ля» хостел і
7 двомісними. Особливість Hoshinoya Karuizawa з точки зору
екології в тому, що електрику для потреб виробляє власна
гідростанція, що працює завдяки гірським потокам. Крім того, всі
продукти, що надходять на кухню, вирощені на власних фермах, і
кожен постоялець, при бажанні, може взяти участь у зборі або
посадці.
8. Готель Laguna Lodge (Гватемала)
Всі, без винятку, номери побудовані з натуральних матеріалів:
вулканічного каменю, глини і пальм. Предмети інтер'єру так само
виготовлені з натуральної деревини. Яка була заздалегідь
«вирощена» спеціально для цих потреб. У готелі всього 6 номерів.
Весь міні-комплекс забезпечується енергією від сонячних батарей.
Дивно, що вода використовується виключно дощова.
9. Emirates Wolgan Valley Resort & Spa (Австралія)
Цей
еко-готель
знаменитий
серед
захисників
навколишнього середовища, не тільки своїм екологічним
розташуванням, типом споруди або використання відновлюваної
енергії. Співробітники готелю займаються масштабною посадкою
дерев. Ними було висаджено близько 200 тисяч саджанців, серед
яких сосна Воллемі, яка вважається одним з найдавніших
представників свого роду на Землі.
10. Готель Garonga Safari Camp (Республіка ПАР)
Цей готель розташований в самому центрі національного
заповідника. Постояльці під час вечірньої прогулянки можуть з
легкістю зустрітися з дикими мешканцями. Всі бунгало
виготовлені з легких і натуральних матеріалів, тому кожен відчує
себе максимально наближеному до природи [3].
Дослідження показують, що люди або ж підприємці
починають розуміти важливість захисту природи та
навколишнього середовища і починають використання
технологій, які б менш впливали на них. Це можливо побачити в
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публікаціях Ветрової В.А., Шишко А.Г та Полстяної Н.В,
Кононенко Т.П, Федак В.І. [5, 6, 7].
Треба відзначити хоча готелі такого типу є досить
перспективними і популярним в даний час, але і вони мають
певні негативні сторони на сам перед, це стосується їх місця
розташування, бо як зрозуміло більшість готелів такого типу
надають перевагу побудові готелю в природоохоронній території,
що може негативно вплинути на ареал проживання певних
тварин, так і на еко-систему в цілому (наприклад, побудова
електромережі під землею, чи зміна русла ріки для побудови
гідростанції та ін.). Крім того, досить висока ціна на проживання,
що не кожен турист може собі дозволити, а ще не слід забувати
про корінне населення, що не завжди буде в захваті від
перебування туристів на природоохоронній території.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ КУРЯТИНИ
Миронець В.В.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 4 курс)
освітня програма «Менеджмент»
Науковий керівник: Мангушев Д.В.,
к.е.н., доцент кафедри маркетингу,
менеджменту та підприємництва
Харківський національний університет ім. В. Каразіна
Починаючи з 60-х років ХХ століття світовий ринок м’яса
птиці стабільно зростає. Це зумовлюється низкою чинників, поперше, ціна цього м’яса нижча у порівнянні з іншими його
видами, по-друге, процес вирощування птахів відносно
швидший, по-третє, виробничий процес є більш ефективним
щодо використання основних ресурсів - землі, води, кормів, почетверте, сприятливе сприйняття харчових властивостей
курячого м’яса, по-п’яте, практично немає релігійних обмежень
щодо споживання курятини.
На кон’юнктуру світового ринку м’яса впливають зміни в
географії і динаміці виробництва, невизначеність цін, обмеження
торгівлі в зв’язку із захворюваннями тварин, відсутність чітких
закономірностей політики експортерів і коливання попиту на певні
сорти м’яса. На м’ясо птиці припадає близько 30% загального
обсягу виробництва м’яса в світі. На ринку м’яса птиці
спостерігається випереджальний приріст споживання у зв’язку з
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тим, що в країнах, що розвиваються цей продукт є дешевим
джерелом тваринного білка, а у розвинених вважається дієтичним,
нежирним і легким у приготуванні м’ясом. Очікується, що в
наступні 20 років попит на тваринний білок зросте на 35%.
Найбільший приріст буде характерний для ринку м’яса курки [1].
Найвищий рівень споживання курятини характерний для
Північної Америки, Океанії, Європи та Латинської Америки.
Очікується, що споживання курятини швидше зростатиме в
країнах з низьким і середнім рівнем доходу, які
розвиваються.Найбільшим виробником курятини є Бразилія,
водночас за аналізований період відбулося незначне скорочення
обсягу експорту з цієї країни. У птахівництві Бразилії
спостерігаються складні ринкові умови. Бразилія дуже
орієнтована на експорт, але стикається з торговельними
викликами в кількох регіонах. Наприклад, імпорт курки з
Бразилії в ЄС знизився на 50 відсотків, натомість ЄС збільшує
імпорт з України. Суттєве скорочення експорту характерне для
Аргентини. А лідерами за темпами приросту обсягів експорту є
Україна, Росія та Туреччина. За прогнозом ОЕСР протягом обсяг
світового виробництва курятину буде стабільно зростати (рис. 1).
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Рис. 1. Прогноз світового обсягу виробництва м’яса птиці, тис. т [2]
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Домашня птиця продовжуватиме зміцнювати своє
домінуюче становище у м’ясному комплексі, склавши практично
половину всього додаткового м’яса, яке буде вироблятися
протягом наступного десятиліття. Його короткий виробничий
цикл дозволяє виробникам швидко реагувати на ринкові сигнали,
а також дозволяє швидко впроваджувати інновації в галузі
генетики, здоров’я тварин та кормів. Виробництво буде швидко
розширюватися в країнах, які виробляють надлишки кормових
зернових, таких як Бразилія, і завдяки постійному зростанню
продуктивності та інвестицій в Європейському Союзі, зокрема в
Угорщині, Польщі, Румунії. Швидке розширення також
очікується в Азії.
Україна є одним з лідерів на світовому ринку курятини.
На рис. 2 наведено динаміку експорту курятини лідерами
світового ринку у порівнянні з Україною.У рейтингу найбільших
експортерів м’яса птиці Україна займає 4-е місце. Випереджають
Україну Бразилія, ЄС і Таїланд. Слід зазначити, що Україна
демонструє найвищі темпи приросту експорту курятини на
світовому ринку.
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3889

3847

3687

3830

1329

1323

1427

1548

690
235

757
263

826
317

881
409

2016

2017

2018

2019

Бразилія

ЄС

Таїланд

Україна

Рис. 2. Україна серед найбільших експортерів курятини в світі,
тис. т [2].
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Пропонуємо вітчизняним підприємствам розширювати
свою присутність на ринку африканських країн та розглянути
можливості поставки в регіон Субсахарської Африки.
Як потенційні ринки збуту доцільно розглядати такі країни як
Ангола, Конго та Гана.
Основними перевагами Анголи є відносно високий середній
показник ВВП на душу населення – 5 424 дол. США, високі
показники імпорту м’ясної продукції як в натуральному
(181 тис. т), так і в грошовому еквівалентах (463 млн. дол. США),
один із найбільших показників по імпорту м’яса на душу
населення (6,90 кг), високий темп приросту урбанізованого
населення (5% в рік) [3].
Обсяги споживання продуктів харчування в країні зростали
у середньому більш ніж на 10% в рік протягом 2015-2019 рр.
Деякі прогнози говорять, що приблизно такі ж темпи приросту
збережуться принаймні до 2025 р.М’ясо курки (зокрема, стегно та
грудинка) коштують в середньому від $8 до $10 за кг. За деякими
оцінками, близько 95% м’яса та м’ясної продукції на ринку
Анголи – іноземного походження. Тобто на сьогодні рівень
внутрішнього самозабезпечення не перевищує 5%, що
відображується в високих внутрішніх цінах У 2019 р. 58%
м’ясного імпорту у грошовому вимірі склало м’ясо птиці [3].
Пропонуємо
вітчизняним
підприємствам
напряму
контактувати з торговими мережами країни. У країні активно
розвивається роздрібний сектор – тільки за 2019 рік було
побудовано
14
торгових
центрів(наприклад,
мережа
супермаркетів
Kero).
Ключові
магазини:
Shoprite
(shopriteholdings.co.za); Maxi (maxi.co.ao); Kero (kero.co.ao);
Bompreзo; Continente; Супермаркети NossoSuper; OK; Usave;
Megamart [3].
Крім того, доступ до контрагентів надає Міністерство
економічного розвитку та торгівлі. Так, наприклад, 18 квітня
2018 року МЕРТ розмістило інформацію про імпортера з Анголи,
який шукає постачальників пшеничного борошна для
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виготовлення хліба в мішках та замороженої курятини для
експорту на ринок Анголи. Слід зазначити, що в державних
установах Анголи працює багато посадовців, які навчалися в
Україні. Такі контакти мають великий потенціал до
налагодження
конструктивного
діалогу
з
ангольською
стороною[4].
При роботі з партнерами з Анголи, слід брати до уваги брак,
а іноді й повну відсутність холодильного обладнання, а також
можливі відключення електроенергії на складах, магазинах та
підприємствах.Незважаючи
на
зростання
економічних
показників, для внутрішнього споживання Республіка Ангола
може бути своєрідним хабом для постачання товарів через
Західну Африку в інші країни регіону, наприклад, сусідніх
Намібії, Замбії, Демократичної Республіки Конго, Республіки
Конго, Габону, Ботсвани й інших.
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Зовнішніми або глобальними дисбалансами вважають
зовнішні позиції системно впливових або «важливих країн», що
відображають відхилення від рівноваги за умови досконалої
конкуренції і гнучкості цін або несуть ризики для світової
економіки.
Зовнішньоторговельні та фінансові потоки у світі суттєво
залежать від ризиків, що витікають з розбалансованості світової
економіки, викликаної макроекономічною політикою та
відхиленнями від рівноваги провідних економік світу, таких як
Сполучені Штати Америки, Китай, Європейський Союз, Японія,
країни ОПЕК тощо.
З початку 2010-х рр. зовнішні дисбаланси аналізувалися з
різних боків. Це і розбалансованість позицій по рахунку
поточних операцій провідних країн світу, по чистим зовнішнім
активам та дисбаланси у національних інвестиціях і
заощадженнях.
В першу чергу, необхідно відзначити скорочення
негативного сальдо поточного рахунку США з 2015 року, що
компенсувалося зменшенням позитивного сальдо поточного
рахунку у Китаї та країнах Близького Сходу.
Загалом у 2021 році 141 країна світу мала дефіцит рахунку
поточних операцій, 49 країн – профіцит. Серед країн, що мали
дефіцит поточного рахунку – США (35,29% від загального обсягу
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дефіциту у світі), Велика Британія (9%), Бразилія (4,3%),
Австралія (4,09%), Канада (3,74%). П’ятірку профіцитних країн
очолює Китай (20%). На Німеччину припадає 19% світового
профіциту, на Японію – 9%, на Республіку Корею – 7%, частка
Нідерландів складає 5%. Причому динаміка поточних рахунків
США та Китаю з початку 2010-х рр. характеризується майже
дзеркальним відображенням.
Розрахунок індикатору стійкості позицій по поточному
рахунку на основі методики у 2012-2020 рр. показав наступні
результати (рис.1).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Рис.1. Динаміка індикатору стійкості позицій по поточному
рахунку у світі протягом 2012-2020 рр.
Динаміка цього індикатору в основному може бути
пояснена коливаннями сальдо поточного рахунку у США –
країни, що має найбільший дефіцит рахунку поточних операцій у
світі.
Результати проведеного емпіричного дослідження для групи
країн Advanced Economies (відповідно класифікації МВФ)
засвідчили існування залежності між темпом зростання реального
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валового внутрішнього продукту та сальдо рахунку поточних
операцій.
Аналіз використаних даних показав, що найбільшого
зростання економіки (7,8%) було досягнуто країнами із сальдо
поточного рахунку майже 5% (4,451%). Порівняно високі темпи
зростання економік спостерігаються з нульовим та близьким 5%
поточним рахунком. Хоча існують і виключення (як у випадку
Нідерландів, Норвегії, Макао, Сінгапуру, Тайваню та Швейцарії),
коли низькі темпи зростання економік кореспондуються з
високими значеннями сальдо по поточним рахункам.
Як зазначалося, глобалізація світової економіки призвела до
посилення фінансової взаємозалежності країн та підвищення
ризиків трансмісії негативних збурень у світі.
Коментуючи останні світові тенденції, у 2020 році
найбільшими чистими дебіторами були Сполучені Штати
Америки (-536,33 млрд. дол.), Австралія (-300,47 млрд. дол.),
Іспанія (-106,13 млрд. дол.), Італія (-39,20 млрд. дол.), Туреччина
(- 22,82 млрд. дол.) [6]. Найбільшими чистими кредиторами –
Китай (4684,25 млрд. дол.), зона євро (1699, 97 млрд. дол.),
Індонезія (1107,55 млрд. дол.), Японія (1078,46 млрд. дол.),
Саудівська Аравія (778,20 млрд. дол.), Російська Федерація
(757,53 млрд. дол.).
Зокрема, у США у 2011, 2012, 2015 та 2020 рр. мали місце
подвійні дефіцити як по позиціям по чистим зовнішнім активам
так і по поточному рахунку. У 2020 році дефіцит чистих
зовнішніх активів навіть перевищив дефіцит по поточному
рахунку, що сигналізує про несприятливу макроекономічну
ситуацію, яка склалася у цій системно значимій країні.
На противагу, динаміка чистих зовнішніх активів Китаю з
2010 року демонструє високі темпи зростання та значно
перевищує аналогічні показники США, що свідчить про ще
більше загострення протиріч на світовій фінансовій арені. Так,
наприклад, у 2000 році чисті зовнішні активи Китаю
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перевищували цей показник у США у 1,29 разів, у 2019 році цей
розрив становив вже майже 34,5 разів [3, с.72].
Хоча відповідно до даних UNCTAD за обсягами прямих
іноземних інвестицій тільки у 2020 році Китай вперше випередив
США. Крім того, за свідченням науковців, до 2025 року він може
випередити і за обсягом ВВП. В той же час валовий державний
борг США (у % до ВВП) склав майже 106% від ВВП [5, с.48].
У контексті дисбалансів у інвестиціях та заощадженнях
розглянемо розбіжності у США та Китаї – країнах, що є
найбільшими кредитором та дебітором у світі. Так, у Китаї за
даними МВФ протягом 1990-2020 рр. питома вага інвестицій у
ВВП в середньому складала 39,27%, а питома вага заощаджень у
ВВП – 41,50% [1].
Причому протягом 2013-2016 рр. питома вага заощаджень у
ВВП складала навіть більше 50%. В цьому аспекті необхідно
відмітити суттєву залежність пари інвестиції-заощадження та
темпу зростання валового внутрішнього продукту Китаю.
Аналогічна ситуація має місце і в США, де також чітко
прослідковується залежність (особливо це стосується 2010-х рр.)
між падінням інвестицій і заощаджень та зниженням темпу
зростання економіки. Так, зокрема, для США коефіцієнт
кореляції між інвестиціями та заощадженнями становив 0,76.
Тому особливо актуальним є висновок про те, що «кредитування
закордоном не може бути довгостроковим джерелом
фінансування економіки країни». Лише в короткостроковому
періоді для згладжування споживання можливе використання
поточного рахунку [1].
Для економіки України (як малої відкритої економіки)
проблема існування глобальних дисбалансів є вкрай актуальною,
враховуючи
залежність
вітчизняної
економіки
від
макроекономічної ситуації в системно значимих країнах, зокрема
США та Китаї [2].
Таким чином, аналіз тенденцій світової економіки в
контексті
зовнішніх
дисбалансів
засвідчив
зростання
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волатильності (або іншими словами, зменшення стійкості)
позицій по поточному рахунку країн світу. Також в ході
дослідження було виявлено залежність між сальдо поточного
рахунку та темпом зростання ВВП для розвинутих країн світу.
Так, порівняно високі темпи зростання демонстрували країни з
нульовим та близьким 5% значенням сальдо поточного рахунку.
Аналізуючи позиції по чистим зовнішнім активам країн світу,
необхідно зазначити контрастність позицій двох системно
значимих країн – США та Китаю – протягом останніх 15 років.
При тому, що дефіцит чистих зовнішніх активів у США навіть
перевищив дефіцит по поточному рахунку, що в свою чергу
також ускладнюється наявністю дисбалансів між інвестиціями та
заощадженнями.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. World Economic Outlook. Adjusting to Lower Commodity
Prices // International Monetary Fund. October 2020. 208 р.
2. Жаліло Я.А. та ін. Економічна криза в Україні: виміри,
ризики, перспективи. URL: http://old.niss.gov.ua/book/vidannya/
kpyza2020.htm (дата звернення 15.04.2021).
3. Кравчук Н. Дивергенція глобального розвитку. Сучасна
парадигма формування геофінансового простору. Київ : Знання,
2018. 302 с.
4. Тенденції формування зовнішніх платіжних дисбалансів:
глобальні чинники та ризики для України. Київ : НІСД, 2019. 62с.
5. Хейфец Б.А. Глобальные дисбалансы и реформа мировой
валютно-финансовой системы. Деньги и кредит. № 7. 2018.
С. 48-56.

63

СУЧАСНА МІГРАЦІЙНА КРИЗА У ЄС
Пожар Є.С.
здобувач вищої освіти (3 курс, ОКР «молодший спеціаліст»)
освітня програма «Економіка»
Науковий керівник: Нестерова К.С.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки
і міжнародних економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
Питання міграції в Євросоюзі стоїть досить гостро і є
проблемою для багатьох країн і політичних течій. Багато
мейнстрімових західних партій заявляють про необхідність
міграції для збалансованого розвитку ЄС. В той час, як праві
політичні сили виступають проти масової імміграції та
виступають за її жорстку регуляцію. Однак Європа в цілому
приймає досить багато мігрантів. Основним аргументом в бік
політики по залученню мігрантів є демографічна криза в усіх
країнах ЄС [1]. Негативна тенденція спостерігається в усіх
країнах Європи. Народжуваність останні 30 років в середньому
по Європі знаходиться на рівні одного-двох дітей. Це означає що
молодих стає тільки менше, а людей похилого віку все більше і
більше.
Кількість
працездатних
скорочується.
Рівень
народжуваності, наприклад, в Африці набагато вище, і
знаходиться на рівні 4-5 дітей на сім'ю (табл. 1).
Таблиця 1
Середня кількість дітей у сім'ї в країнах світу у 2020р.*
Країна
Вся Європа крім Франції
Франція
Лівія, Єгипет, Йорданія, Ірак
Країни Африки

Середня кількість дітей в одній сім'ї,
чол.
1-2
2-3
3-4
4-6

Складено автором з використанням джерела [2]
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Середній вік європейця також зростає. Відбувається так
зване «старіння націй». Наприклад, у Німеччині середній вік
мешканця складає 47 років, а в Італії – 45 років. Порівняльні
значення середнього віку мешканця у окремих країнах світу
представлені у табл. 2.
Таблиця 2
Середній вік мешканців в окремих країнах світу у 2020 р.*
Германія
Італія
Іспанія
Афганістан
Ангола
Ефіопія

Країна

Середній вік мешканців, роки
46,8
45,1
42,3
18,6
18,2
17,8

Складено автором з використанням джерела [2]

З кожним роком населення тільки старіє. Багато
африканських країн або країни Ближнього Сходу мають досить
молоде населення. Так, в Ефіопії середній вік мешканців
становить 18 років, а в Афганістані – 19 років. Завдяки міграції
країни можуть компенсувати природне зменшення населення і
залучати на свої землі молодих, працездатних мігрантів з інших
країн. Ряд країн Західної Європи вже сьогодні, в основному,
заповнюють своє населення за рахунок мігрантів. Так, наприклад
Австрія та Іспанія мають основний приріст населення за рахунок
мігрантів. Природний приріст там невеликий, а Німеччина та
Італія взагалі мають негативний природний приріст і повністю це
компенсують мігрантами з інших країн.
Природний приріст відносно заповнює населення лише у
декількох країнах Євросоюзу, таких як, Ірландія та Кіпр. Однак
навіть за таких умов обсяги іммігрантів також значні.
Така нестача населення впливає на існування низки
суттєвих проблем у країнах ЄС. Перша проблема – це дефіцит
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робочої сили. Через те, що населення старіє, не відбувається
природного заміщення робочої сили, молоде працездатне
населення скорочується, а разом з цим може скоротитися і
прибуток економік. Економічної стагнації побоюються всі країни
союзу, і намагаються всіляко стимулювати економіку, в тому
числі і шляхом залучення роботі сили з-за кордону.
Друга проблема – це криза пенсійної системи, яка
відчувається в різних країнах Європи. Через «старіння нації»,
людей, що перебувають на пенсії, з кожним роком стає все
більше і більше, а працездатного населення – менше.
Це призводить до додаткового навантаження на пенсійну
систему. Бюджет на підтримку пенсіонерів тільки зростає, через
що країни змушені йти на два непопулярних заходи: або
підіймати податки, або підіймати пенсійний вік, що викличе
соціальне невдоволення. Зараз у Німеччині виходять на пенсію у
65 років, а у Франції – у 67 років, при цьому пенсійний вік
регулярно підвищується. Залучення мігрантів частково може
розв'язувати це питання шляхом збільшення кількості економічно
активного населення і компенсації втрат населення (табл.3).
Третя проблема, яка тісно пов'язана з робочою силою, це
стабільне економічне зростання, що уповільнюється через
зменшення працездатного населення. Стабільне зростання ВВП є
однією з найголовніших цілей для країн ЄС.
Таблиця 3
Пенсійний вік в країнах Європи у 2021р. і прогноз на майбутнє*
Країна
Німеччина
Франція
Іспанія

Пенсійний вік,
роки
65
65
65

Прогноз пенсійного віку, роки
до 2029 року – 67
до 2023 року – 67
до 2027 року – 67

Складено автором з використанням джерела [2]
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Окремою причиною, яка пояснює велику чисельність
мігрантів у ЄС, слід вважати «комплекс колоніалізму». Багато
країн приймають досить істотну частину мігрантів зі своїх
колишніх колоній в Африці або на Близькому Сході. Перш за все,
мова йде про Францію, Велику Британію, Бельгію, Італію,
Іспанію та Португалію. Прийняття мігрантів з цих країн є в
деякому роді – компенсація за колоніальне минуле.
Що ж стосується країн Східної Європи, то в ряді з них при
владі перебувають консервативні уряди, наприклад у Польщі та
Угорщині. Вони не прагнуть приймати масово мігрантів з країн
Африки та Близького Сходу. Особливо розбіжності між Західною
Європою і Східною були гострими за часів міграційної кризи у
2015 – 2016 рр. [3].
Країни Східної Європи відчувають аналогічні проблеми, як
і Західна Європа. Водночас спад чисельності населення
відчувається там ще гостріше, оскільки крім природного
зменшення, країни залучають обмежене число мігрантів, і в той
самий час є країнами з яких масово їдуть люди, як правило, до
Західної Європи. Наприклад з 1989 р. Латвія втратила понад
чверть свого населення, Литва – 23 %, а Болгарія – 21 % (табл. 4).
Таблиця 4
Втрати населення в країнах Східної Європи у 2020 р., %*
Країна

Чехія
Болгарія
Литва
Боснія і Герцеговина

Втрати населення країни, %
-22
-21
-23
-21

Складено автором з використанням джерела [2]

Прогнози для країн Східної Європи також невтішні.
У найближчі 30 років, при збереженні загальної динаміки,
чисельність населення зменшиться ще в середньому на 15 %.
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Тому, не зважаючи на негативні наслідки міграції для країн
ЄС, такі як демографічна криза, криза пенсійної системи,
уповільнення стабільного економічного зростання, «комплекс
колоніалізму», залучення мігрантів багато в чому є достатньо
прагматичним заходом для збереження стабільного економічного
зростання у країнах ЄС.
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На сучасному етапі розвитку світової економіки – етапі
глобалізації – визначну роль відіграють транснаціональні
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корпорації, які стають провідними торговими підприємствами,
інвесторами, поширювачами сучасних технологій, науковотехнічного прогресу, стимуляторами міжнародної трудової
міграції. Саме транснаціональні корпорації заклали основу
взаємозалежної економічної діяльності різних країн світу, а
згодом і стали основою глобальної економіки. Сьогодні,
транснаціональні корпорації це не лише головні суб’єкти
світової, а й важлива частина національної економіки, роль
яких з кожним роком посилюється.
Історія розвитку транснаціональних корпорацій починається
зі створення у 1600 р. англійської компанії «East India Company»,
проте стрімких розвитків процеси транснаціоналізації почали
набувати наприкінці ХІХ ст. Це обумовилось тим, що до кінця
ХІХ ст. у світі переважало місцеве виробництво. Близько 90%
всіх товарів і послуг вироблялося на базі місцевої сировини і
матеріалів, і в тих же межах реалізовувалася переважна частина
виробленої продукції [4, c. 93].
Починаючи з кінця ХІХ ст. дослідники виділили п’ять етапів
у розвитку транснаціональних корпорацій. На першому етапі
(кінець XIX – початок XX ст.) їх діяльність була повʼязана
переважно з видобутком сировини в колоніальних країнах Азії,
Африки, Латинської Америки і її переробкою в метрополіях.
Налагоджувати високотехнологічне промислове виробництво за
кордоном було невигідно через відсутність в приймаючих
країнах персоналу необхідної кваліфікації та відповідних
технологій тощо.
Другий період (1929–1945 рр.) відзначається економічними
реформами президента США Ф. Рузвельта, які значною мірою
збалансували ситуацію на світовому фінансовомуринку. В цей час
відбулося прискорення промислового розвитку провідних країн
світу, викликане розгортанням Другої світової війни.
Третє покоління ТНК почало розвиватися після закінчення
Другої світової війни і розпаду колоніальної системи (1945–
1960 рр.). Цей період повʼязаний з посиленням ролі зарубіжних
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виробничих підрозділів, не тільки в країнах, що розвиваються, а й в
розвинутих країнах [2, с. 198]. Виробничі зарубіжні відділення
почали спеціалізуватися в основному на виробництві тієї ж
продукції, що раніше вироблялася у «рідній» для ТНК країні.
Поступово філії ТНК все більше переорієнтовуються на
обслуговування місцевого попиту і місцеві ринки. Саме у 1960-ті рр.
зʼявляється сам термін «транснаціональні корпорації». У зв’язку зі
швидким зростання кількості і значення ТНК з 1960-х рр.
відбувалося під впливом науково-технічної революції. Діяльність
ТНК у цей період переважно зосереджувалася в галузі атомної
енергії, електроніки, приладобудування, космічної промисловості.
Четвертий період (1970–1980-ті рр.) охоплює час
енергетичної кризи і ліквідації її наслідків. Це період часткового
перерозподілу ринку між нафтовими компаніями країн- членів
ОПЕК і західними нафтогазовими компаніями. З четвертим
етапом пов’язують також стрімкий прогрес у розвитку
комп’ютерних технологій, який створив передумови для
формування транснаціональних компаній нового типу – таких,
що виробляють комп’ютерну техніку, програмні продукти та
розповсюджують інформаційні технології по всьому світу.
П’ятий етап (з 1985 р. по теперішній час) повʼязаний із
трансформацією транснаціональних корпорацій в глобальні
компанії. Головну роль у виборі місць для створення дочірніх
фірм відіграє аналіз виробничих витрат, які, як правило, нижчі в
країнах, що розвиваються; продається ж продукція там, де на неї
найвищий попит, головним чином, у розвинутих країнах.
Спираючись на сучасну науку й інноваційний бізнес, ТНК
п’ятого покоління виступають головними генераторами і
поширювачами наукових ідей і концепцій [1, с.24].
У зв’язку зі стрімким розвитком інтеграційних процесів та
значним соціально-економічним ефектом національні економіки
не можуть уникнути впливу ТНК, проте уряди держав можуть
регулювати рівень їхньої присутності. Таке регулювання
відбувається щонайменш на чотирьох рівнях: наддержавному;
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міждержавному; внутрішньодержавному; суспільному [5, с. 204].
При цьому, кожен із зазначених рівнів має власну мету та
конкретні інструменти регулювання. Зокрема, головною метою
наддержавного регулювання є регулювання правил конкуренції та
захисту вільної торгівлі. Основними інструментами її досягнення
виступають багатосторонні міжнародні угоди, які залежно від
числа країн, що беруть участь, можуть бути універсальними,
регіональними та субрегіональними. Варто підкреслити, що
прийняті документи не дають практичного впливу на діяльність
ТНК та їхніх філій. Це обумовлено, насамперед тим, що не всі
країни погоджуються виконувати умови ТНК на своїй території.
На міждержавному рівні основною метою регулювання
ТНК є захист інвестицій та відповідність міжнародним
стандартам, що досягається шляхом підписання двосторонніх
інвестиційних угод. Це найбільш поширений спосіб регулювання
діяльності ТНК між приймаючою країною і країною базування.
Україна підписала майже 73 двосторонні угоди про захист
інвестицій. На відміну від таких, як, наприклад США, Японія,
Великобританія, Україна не має типової угоди, що свідчить
про відсутність уніфікованого і чітко вираженого підходу
держави до ключових положень та понять у сфері стандартів
захисту інвестицій та інвестиційного арбітражу.
На внутрішньодержавному рівні головною метою регулювання
ТНК є чітке підпорядкування діяльності їх філій і дочірніх компаній
національному законодавству приймаючої країни. Основними
інструментами такого регулювання є інвестиційне законодавство
країни, спрямоване на визначення правового статусу іноземного
вкладника: фізичної або юридичної особи. Чим воно чіткіше
виписане, тим ефективнішим буде вплив ТНК на національну
економіку. Однак найбільш вразливим моментом в односторонньому регулюванні діяльності ТНК є те, що завдяки своїй організаційній структурі вона здатна уникнути контролю з боку однієї
держави. Тому для регулювання діяльності ТНК національного
законодавства приймаючих країн явно недостатньо [3, c. 102].
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Не менш важливим є рівень суспільного регулювання,
основною метою якого є захист громадських інтересів, адаптація
товарів ТНК до інтересів суспільства. Інструментами суспільного
регулювання є національні традиції, виховання та найголовніше –
суспільна думка. Більшість транснаціональних корпорацій
вважають, що споживачі живуть у глобальному середовищі, в
якому їхні смаки і культури гомогенізуються і задовольняються
через пропозицію стандартизованих глобальних продуктів.
Це підтверджується успіхом транснаціональних корпорацій, які
досягли максимальних прибутків у довгостроковій перспективі,
не фокусуючись на окремих купівельних перевагах. Це дозволяє
транснаціональним компаніям підтримувати стійкий імідж бренду
на глобальному рівні і використовувати всю повноту переваг від
ефекту масштабу.
Зазначимо, що сьогодні у світі функціонує близько 60 тис.
фінансово-промислових груп і ТНК, які розширилися за межі
країн свого базування. Вони контролюють 50% світового
промислового виробництва, а також проводять понад 65%
операцій торгівлі у всьому світі. Найбільші ТНК мають річний
обсяг продажу в сотні млрд. дол. США, близько 500 з них мають
обсяг збуту за рік в понад 18 млрд. дол. США, а середньорічний
обсяг продажу – кілька сотень мільйонів доларів США. ТНК
реалізують 80% продукції, яка виробляється в галузі електроніки
та хімії, 95% – фармацевтики, 76% – продукції галузі
машинобудування. ТНК контролюють 90% світового ринку
пшениці, кукурудзи, кави, тютюну, лісоматеріалів, залізної руди,
85% – ринок міді та бокситів, 80% – чаю та олова, 75% – сирої
нафти, бананів, натурального каучуку. На ТНК припадає близько
4/5 усіх існуючих у світі патентів, ліцензій, ноу-хау [2, c. 197].
Це свідчить про те, що сьогодні процес транснаціоналізації,
який
характеризується
посиленням
взаємозвʼязку
і
взаємозалежності субʼєктів світової економічної системи в
результаті глобальних операцій ТНК досяг планетарних
масштабів.
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СУЧАСНА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЄС:
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
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к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки
і міжнародних економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
У зв’язку з пандемією COVID-19 2020 р. був відзначений
високим рівнем невизначеності, спадом у світовій торгівлі та
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світовому промисловому виробництві. Однак широкої рецесії
вдалося уникнути завдяки швидким і масштабним заходам.
Очікується, що економіка ЄС в цілому продемонструє
зростання на 3,7 % у 2021 р. і 3,9 % в 2022 р. після падіння на
6,3 % у 2020 р. [1] У порівнянні з 2019 р. ВВП ЄС становив 1,6 %,
в 2020 р. рівень знизився до - 6,3 % і вже на початку 2021 р.
становив 3,7 %. Розрахунок річних темпів зростання обсягу ВВП
покликаний забезпечити зіставлення динаміки економічного
розвитку як за різними роками, так і між економіками різними за
розміром (рис. 1).
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Рис. 1. Рівень ВВП та інфляції у ЄС, 2019 – 2021 рр.*
*Складено автором з використанням джерела [1]
Одним з довгострокових негативних наслідків кризи є
проблеми на ринку праці. Рівень безробіття в ЄС становив 7,5 % у
листопаді 2020 р. проти 7,6 % у жовтні 2020 р. і порівняно з 6,6 %
у листопаді 2019 р (рис. 2). Порівняно з листопадом 2019 р. рівень
безробіття в ЄС зріс на 1,795 млн. осіб, а в єврозоні – на 1,425 млн.
Майже у всіх європейських країнах криза призвела до
зростання безробіття. Щоб уникнути зростання безробіття і
підтримати сукупний попит, єврозона здійснила велике грошове
стимулювання. ЄЦБ знизив короткострокові номінальні
процентні ставки нижче нуля і ще більше знизив довгострокові
ставки за рахунок «кількісного пом'якшення»[10].
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Рис. 2. Рівень безробіття у ЄС, 2019 - 2020 рр.*
*Складено автором з використанням джерела [7]
Планується, що саме внутрішній попит буде важливим
драйвером зростання. Купівельна спроможність домашніх
господарств повинна бути збільшена за рахунок зростання
реальної заробітної плати.
Зростання номінальної заробітної плати поступово набирає
обертів на основі повільного поліпшення зайнятості, в той час як
інфляція знизилася через різке зниження цін на нафту. Однак в
країнах з підвищеним рівнем заборгованості домашніх
господарств або в тих країнах, де економічна невизначеність і
раніше була високою, значна частина додаткових доходів,
ймовірно, буде збережена або використана для погашення
поточної заборгованості.
З урахуванням того, що інфляція залишиться значно нижче
мети ЄЦБ до кінця 2022 р., грошово-кредитна політика повинна
забезпечити, щоб вартість запозичень для державного і
приватного секторів залишалася дуже низькою, поки триває
криза, викликана пандемією. Щоб уникнути передчасного
посилення, яке може зірвати відновлення економіки, національна
фіскальна політика повинна також залишатися сприятливою
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протягом найближчих двох років, користуючись інструментами
низьких процентних ставок і значним фінансуванням в рамках
плану відновлення ЄС [11].
Ключову роль у зменшенні економічних збитків від кризи
та забезпеченні швидкого потужного відновлення відіграватиме
подальша політика ЄС та країн-членів на національному рівні.
На початку квітня міністри фінансів Євросоюзу погодили пакет
економічних заходів на суму в 540 млрд. євро для підтримки
економіки блоку, яка постраждала від COVID-19, а ЄЦБ створив
гарантійний фонд обсягом 25 млрд євро для інвестицій у
боротьбу з пандемією [8].
В умовах нинішньої кризи існує суттєве взаємодоповнення
монетарної та фіскальної політики. Високі потреби урядів у
запозиченнях задовольняються низькими процентними ставками
та закупівлями ЄЦБ активів, що забезпечують сприятливі умови
фінансування. Купівля облігацій ЄЦБ є достатньо великою, щоб
повністю покрити державне чисте кредитування По-друге, коли в
березні насувалася криза суверенного боргу, ЄЦБ швидко
забезпечив доступ на ринок капіталу для всіх держав-членів,
оголосивши програму «надзвичайних закупівель активів під час
пандемії» (PEPP) [12].
Криза COVID-19 повернула побоювання можливого
розпаду валютного союзу, але цей ризик пом'якшився
поєднанням заходів монетарної та фіскальної політики. Швидка
реакція ЄЦБ, оголосивши про PEPP, не дозволила подальше
збільшення розподілу доходності. Незважаючи на те, що рівень
боргу повинен сильно зрости через поточну кризу, такі країни, як
на приклад, Португалія та Іспанія, можуть випускати облігації з
відсотком нижче нуля зі строком погашення до дев'яти років [12].
У зв’язку з останніми подіями, була розроблена стратегія
«Європа-2020» [9]. У стратегії закладено всього 5 показників,
досягнути яких планується шляхом реалізації даної стратегії: 1)
рівень зайнятості населення у віці 20-64 років повинен становити
75 %; 2) інвестиції у наукові дослідження та розробки повинні
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складати 3 % від ВВП Євросоюзу; 3) скорочення викидів
вуглекислого газу до 30 %; 4) частка осіб, які передчасно
залишили школу не повинна перевищувати 10 %, не менше 40 %
молоді повинні мати вищу освіту; 5) скорочення на 20 млн.
кількості осіб, яким загрожує небезпека опинитись за межею
бідності.
Бюджет Стратегії становить понад 300 млрд. євро.
Фінансовим інструментом її реалізації є «Політика згуртованості
на 2014-2020 роки. Інвестиції в європейські регіони». Всі регіони
Європи розділяються на три групи: менш розвинені регіони – тут
максимальна частка співфінансування проектів з бюджету ЄС
становить 75-85 %; перехідні регіони – тут частка
співфінансування становить 60 %; більш розвинені регіони – тут
частка співфінансування складає 50 %.
Також було ініційоване створення нового Фонду
відновлення та стійкості. Він виділяє країнам гроші на підтримку
економіки і проведення антикризових реформ. Наприклад,
субсидування бізнесу і збереження робочих місць з метою
пом'якшення негативних економічних та соціальних наслідків
пандемії COVID-19.
Таким чином, до основних плюсів макроекономічної
політики ЄС слід віднести розробку «Стратегії Європа-2020» та її
програми для покращення ситуації в економіці ЄС, започаткування
Фонду відновлення та стійкості, відносну свободу та м’якість у
здійсненні заходів макроекономічної політики.
До мінусів належить складність знаходження компромісу при
прийнятті рішень. Так, наразі існують дві парадигми щодо
інституційних реформ в єврозоні. Два конкуруючі підходи можна
визначити, як «Фіскальний союз» та «Маастрихт 2.0». Перший
підхід базується на гармонізації та поглибленні спільних фіскальних
механізмів на рівні єврозони. «Маастрихт 2.0» заснований на
базовій концепції Маастрихтської угоди, розширеній за рахунок
посилення акценту на фінансовій стабільності [12]. Одним з
ключових напрямків майбутнього розвитку макроекономічної
77

політики ЄС має бути встановлення компромісу між зазначеними
підходами на загальноєвропейському рівні.
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2020 та 2021 рр. виявились кризовими для розвитку
міжнародної торгівлі внаслідок спалаху епідемії COVID-19, не
зважаючи на те, що за останніми статистичними даними СОТ [1],
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обсяги міжнародної торгівлі у ІІІ кварталі 2021 р. дещо
відновились. З вересня 2019 р. СОТ використовує показник
барометра для аналізу динаміки розвитку міжнародної торгівлі,
базовим значенням якого є 100, що відповідає закладеним
середньостроковим прогнозам розвитку. Значення товарного
барометра СОТ у 2019 – 2021 рр. представлено на рис. 1.
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90
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Рис. 1. Динаміка товарного барометра СОТ у 2019 – 2021 рр.*
*Складено автором з використанням джерела [1]
Однак скорочення обсягів міжнародної торгівлі товарами
обумовлено не лише спалахом епідемії COVID-19.
Остання стала своєрідним лакмусом життєздатності
системи наддержавного регулювання міжнародної торгівлі, яка
довела свою неефективність та неспроможність функціонувати за
принципом
«win-win»,
характеризується
посиленням
протекціоністських тенденцій, що підтверджується даними звіту
«Global Trade Alert» [2], послабленням авторитету СОТ як
основного регулятора міжнародної торгівлі та іншими
проблемами.
Одним з ключових стримуючих факторів розвитку
міжнародної торгівлі є недосконалість СОТ як міжнародної
організації, невідповідність її принципів та інструментів
регулювання реаліям часу. Наприклад, у 2020 р. фактично
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перестав функціонувати апеляційний орган СОТ, не завершено
Дохійський раунд перемовин, як, до речі, і багато інших угод,
ухил від виконання правил COТ при встановленні контролю за
експортом медичних засобів під час першої хвилі COVID-19,
тиск окремими країнами на країн-партерів тощо. В цілому
глибинні проблеми регулювання міжнародної торгівлі можна
поділити на кілька груп:
1.
Ускладнення питань, що обговорюються у межах
СОТ (так звані питання «СОТ-екстра»).
2.
Країни, що розвиваються, намагаються посилити свій
вплив у міжнародній торгівлі, вступаючи у конфронтацію з
іншими країнами.
3.
Збільшення кількості регіональних торгівельних угод
та укладання мегарегіональних торгівельних угод.
4.
Застарілість і неефективність структури самої СОТ та
процедури прийняття рішень.
Водночас СОТ функціонувала достатньо успішно до
активної фази глобалізації, сприяючи загальносвітовому
добробуту,
зменшенню
бідності
та
забезпеченню
недискримінаційного
характеру
міжнародної
торгівлі.
До позитивних кейсів у функціонуванні СОТ слід віднести
укладання Угоди про спрощення процедур торгівлі СОТ
(2013 р.), рішення про скасування експортних субсидій у
сільському господарстві та інші. Тому такі несприятливі та
складні умови функціонування та розвитку міжнародної торгівлі
в сучасних умовах створюють можливості для удосконалення
глобальної системи регулювання міжнародної торгівлі. Однак
необхідно відзначити, що реформування СОТ має бути
комплексним та пов’язаним з реформуванням всієї системи
Бреттон-Вудських інститутів.
Зазначені можливості набувають додаткової актуальності за
умови зміни керівництва США, одних з провідних акторів у
міжнародних торгівельних відносинах та керівництва самої СОТ.
Запропоноване деякими країнами-учасницями СОТ повернення
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до повного регіоналізму у міжнародній торгівлі, а саме до
укладання лише регіональних торгівельних угод між обмеженим
колом учасників, не здатне замінити наддержавне регулювання та
функціонування універсального інституту як СОТ. Регіональні
торгівельні угоди та СОТ мають доповнювати один одного як
елементи глобальної системи наддержавного регулювання
міжнародної торгівлі, їх доцільно розглядати лише у комплексі.
За думкою заступника Генерального директора СОТ
А. Вульфа [3], у сучасних умовах єдиним місцем, де всі країни
можуть обговорити проблеми та знайти компроміс, не зважаючи
на проблеми у ефективності, продовжує залишатись СОТ.
Вочевидь тематика запланованого на кінець 2021 р. з’їзду
12 Міністерської Конференції СОТ має бути присвячена
вирішенню кризи системи глобального економічного врядування,
а саме питанням реформування СОТ як центральної ланки
регулювання міжнародної торгівлі.
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Розбудову власної національної
моделі та механізмів
впровадження адміністративно-територіальної реформи слід
здійснювати виходячи з аналізу існуючого досвіду європейських
країн. Необхідно врахувати такі основні принципи та підходи:
- у системі управління місцеве самоврядування займає
ключові позиції;
- подолано розрив між сільськими та міськими громадами;
- ліквідовано зайві рівні в системі управління.
У розвинутих країнах зазвичай немає такого явища, як
делегування органам місцевого самоврядування повноважень
центральної державної влади. Якщо ж певні функції делегуються,
то під них виділяються необхідні фінансові ресурси
- відсутнє таке поняття як консолідований бюджет, не
поєднуються державний та місцеві бюджети [1, с.89].
В економічній літературі виділяють три основні моделі
організації місцевого самоврядування [2].
- англосаксонська (Великобританія, США, Канада) –
характеризується високим рівнем автономії, що проявляється в
особливостях формування місцевих бюджетів, застосуванні
принципу виборності, контролю з боку громади, «дії в межах
наданих повноважень»;
- континентальна (Бельгія, Іспанія, Італія, Франція, країни
Латинської Америки, Близького Сходу) – характеризується
обмеженою автономією на місцевому рівні, знаходженням
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місцевого самоврядування на найнижчий ланці в ієрархії системи
управління, наявним контролем з боку держави;
- змішана (Австрія, Німеччина, Японія) – характеризується
поєднанням елементів англосаксонської та континентальної
моделей у розподілі повноважень і відповідальності між
державною та місцевою ланкою управління.
Україну відносять до континентальної моделі організації
місцевого самоврядування
Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування
США також є різновидом англосаксонського типу. Місцеве
самоврядування США не відокремлене від системи державної
влади і підпорядковане органам державної влади штатів.
Головними джерелами доходів муніципалітетів США є
місцеві податки, збори й інші платежі, штрафи, які надходять до
місцевих бюджетів, податки на власність, на прибуток від
комерційної діяльності та субсидії, які надходять від федеральних
органів управління або від органів управління штату для
фінансування місцевих служб. Також до місцевих бюджетів
надходять деякі неподаткові платежі, наприклад, плата за проїзд
у громадському транспорті, за споживання води, інші комунальні
платежі та тарифи, які стягуються за адміністративні та
кримінальні правопорушення.
Бюджетна система Великобританії складається з державного
та місцевих бюджетів. Частка місцевих бюджетів у бюджетній
системі Великобританії складає близько 30 %.
Сучасна модель місцевих фінансів Англії охоплює 65
графств та 444 округи і до сьогодні вони за своїми доходами та
видатками не входять до складу державного бюджету. Власні
доходи місцевих бюджетів становлять близько 30%, інші доходи
надходять від держави у вигляді дотацій та субвенцій.
Романо-германська (континентальна) система організації
влади на місцях передбачає існування поруч із органами
місцевого самоврядування органів державної виконавчої влади
(державних адміністрацій). При цьому така система має
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різновиди: 1) на всіх рівнях управління паралельно існують як
органи місцевого самоврядування, так і представники
центральної державної влади (державні адміністрації, Франція,
Італія);
2) органи місцевого самоврядування створюються на всіх
рівнях управління, представники державної влади (державні
адміністрації) – тільки на регіональному рівні (Польща, Болгарія,
Фінляндія).
Французький
тип
місцевого
самоврядування
характеризується досить високим ступенем централізації влади.
Німецький тип місцевого самоврядування характеризується
тим, що суб’єкти місцевого самоврядування виконують функції
державного управління як органи державної влади в межах
делегованих їм повноважень, але водночас вони функціонують як
самостійні інститути самоврядування.
Доходи місцевих бюджетів таких країн як Польща,
Болгарія та Угорщини формуються за рахунок: власні доходи;
загальна субвенція; цільові дотації з державного бюджету;
іноземні ресурси, що не підлягають поверненню; ресурси з ЄС;
інші ресурси, визначені конкретними правовими нормами.
Переважна більшість європейських країн практикує
встановлення власних податків субцентральних урядів (табл.1).
Таблиця 1
Основні податкові доходи на субцентральному рівні у країнах ЄС
Країна
1
Франція

Регіональний рівень
2
Власні податки: на житло, на
використовувану землю, не
використовувану
землю,
професійний, на авто ліцензії,
сертифікати про зарахування
до
вищих
навчальних
закладів, на водійські права,
додатковий податок на право
реєстрації.

Місцевий рівень
3
Власні
податки:
на
житло,
на
використовувану землю,
не
використо-вувану
землю, на трансферт
власності на автомобіль.
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1
Німеччина

Іспанія

Італія

2

Розщеплені
податки:
прибутковий з громадян,
прибутковий з підприємств,
податок на додану вартість;
Закріплені
податки:
на
моторні засоби пересування,
на трансферт землі, на
багатство, на спадок, на пиво.
Розщеплені
податки:
прибутковий із громадян,
податок на додану вартість;
Передані податки: гербовий
збір, на трансферт майна, на
багатство, на спадок та
дарування.
Власні податки: на машини,
додатковий
податок
до
державного
реєстраційного
збору, на нафтопродукти;
Розщеплені податки: збір за
утилізацію сміття, внески на
охорону здоров’я.

Джерело. складено за даними [3]

Закінчення таблиці 1

3
Власні податки: податок
на майно; Розщеплені
податки: прибутковий з
громадян, податок на
рекламу

Передані
податки:
гербові
збори,
на
трансферт майна, на
багатство;
Власні
податки: на майно, на
моторні
засоби
пересування,
на
промисел, професійний.
Власні
податки:
комунальний
на
підприємства
та
професії, на нерухомість,
на
збирання
та
утилізацію сміття, збір
за
використання
муніципаль-ної території
та публічних місць.

Світовий досвід ілюструє загальну закономірність, згідно з
якою формування дохідної бази місцевої влади та місцевого
самоврядування загалом визначається рівнем децентралізації
влади в країні [4,c.31]. З посиленням останньої, як правило,
зростають податкові надходження до місцевих бюджетів та
зменшуються трансферти.
Аналізуючи формування фінансової політики сталого
розвитку місцевих бюджетів розвинутих держав світу, можна
зробити висновок про посилення їх соціальної спрямованості. Саме
на задоволення соціальних потреб людини була спрямована
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фінансова політика таких держав, як США, Велика Британія,
Франція, Німеччина, Швеція. Найвищий рівень забезпечення
соціальних потреб населення за рахунок бюджетного фінансування
характерний для скандинавських країн, зокрема Швеції. У видатках
місцевих бюджетів значну частину складають асигнування на
соціально-культурні об’єкти. Це, насамперед, витрати на початкові і
середні школи. У Німеччині ці витрати становлять 25% видатків
місцевих бюджетів, у Японії і Франції - більше 33%, а у бюджетах
Великобританії і США – понад 40%. У ряді країн (Німеччині, США)
за рахунок територіальних бюджетів покриваються витрати на вищі
навчальні заклади. За рахунок місцевих бюджетів фінансується й
охорона здоров’я. У Норвегії, Швеції, Фінляндії ці витрати
становлять більше 50% бюджетних видатків.
У цілому в європейських країнах міжбюджетні трансферти
становлять досить вагому частку доходів місцевих бюджетів
(табл. 2).
Таблиця 2
Співвідношення різних видів між бюджетних трансфертів [5]
(в % до доходів місцевих бюджетів)
Країна
Німеччина
Росія
Франція
Швеція
Польща
Латвія

Усього міжбюджетних
трансферів
49,7
20,1
23
37
29,2
61,7

у тому числі
дотації
субвенції
32,4
17,3
2,4
17,7
15,3
7,7
26
11
11,9
17,3
9,2
52,5

З таблиці очевидно, що у країнах зі стабільною економікою
головну роль відіграють бюджетні дотації (Німеччина, Франція,
Швеція), а у країнах з перехідною економікою – субвенції. Слід
зазначити, що у багатьох країнах бюджетні дотації
використовують як інструмент фінансового вирівнювання.
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НАПРЯМ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
ПЕРЕШКОДИ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ
Бельський Р.О.
Здобувач вищої освіти (магістр, 2 курс)
Освітня программа «Міжнародні економічні відносини»
Науковий керівник: Зеркіна О.О.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки
і міжнародних економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
На даному етапі розвитку підприємництва спостерігається
значне піднесення у розвитку українських стартапів, які досить
швидко розвиваються і мають багато користувачів. Однак мала
зацікавленість держави в сучасних інноваційних проектах
змушує молоді компанії співпрацювати з іноземними
інвесторами, які допомагають втілити проекти в життя та стати
конкурентоспроможними [1]. Саме тому, необхідно сприяти
ефективному функціонуванню стартапів в Україні, створювати
механізми для підвищення результативності їхньої діяльності на
вітчизняному ринку та визнання значущості інноваційних
технологій для успішного розвитку українських підприємств.
Основним бар’єром розвитку стартапів в Україні – це
відсутність замовників, які б хотіли купувати кінцевий продукт.
Тому стартапи створюються в Україні з прицілом на клієнтів з
інших ринків (США, Європи, Азії і т.п.), таким чином легше
залучити інвестиції та довести свою ідею до серійного продукту,
послуги чи IPO [2].
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Тому якщо говорити про університети, то немає сенсу
витрачати кошти на конкурси та різного роду навчання з
розвитку стартапу. Потрібно просто створити умови для розвитку
підприємливості. В університетах це може бути череpез,
наприклад, формування навчальних програм, створення
міждисциплінарних проектних груп (у яку входять і студенти
технічних та гуманітарних спеціальностей), за якими будуть
закріплені ментори, і мета якої буде формування та розробка
бізнес ідей [3].
Для розвитку стартапів в Україні необхідна зважена та
ефективна державна підтримка малого підприємництва в
інноваційній сфері та в галузі венчурного інвестування за такими
напрямками [4]:
1) створення системи гарантій та страхування інвестицій;
2) ведення державного реєстру структур, які працюють у
сфері венчурного інвестування;
3) організація системи підготовки кадрів менеджерів
інновацій;
4) забезпечення гарантій прав компаній на інтелектуальну
власність;
5) розробка ефективного механізму порядку утворення та
використання коштів венчурного фонду;
6) розробка нормативно-правової бази, яка б регламентувала
правові відносини у сфері інвестування в інновації;
7) розробка процедури допуску на український ринок
іноземного капіталу;
8) розробка методології оцінки ринкових перспектив
комерціалізації науково-технічної продукції в межах реалізації
стартапів.
Українські науковці мають перспективні розробки, але:
відсутні платформи та системні програми підтримки наукоємних
стартап проектів; немає системи ефективного витрачання коштів
на фундаментальну науку; відсутні навики ведення переговорів із
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бізнесом та розуміння потреб ринку; немає створеної дієвої бізнес
моделі взаємодії між науковцями – науковими інституціями –
бізнесом – владою; відсутня система відбору креативних
здобувачів вищої освіти, молодих науковців.
Підтримка стартапів є комплексним процесом, реалізація
якого повинна включати: збільшення інвестування з боку
держави, та як наслідок, забезпечення розвитку галузі на
території країни та сплата податків, які дадуть можливість через
певний час існування проекту повернути інвестовані гроші;
підтримку соціальної спрямованості інноваційних проектів;
розвиток підприємницької культури; посилення режиму
інтелектуальної власності; розробку державними органами
законопроектів, які сприятимуть розвитку інноваційного
підприємництва; посилення інформаційних можливостей участі
українських новаторів в міжнародних програмах.
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КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК МЕХАНІЗМ
ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
Годулян В.В.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 2 курс)
освітня програма «Менеджмент»
Науковий керівник: Рассадникова С.І.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки
і міжнародних економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
Головна мета дослідження корпоративного управління як
механізму захисту національних інтересів є з‘ясування
особливості
корпоративного
управління,
висвітлення
користіцього різновиду взаємодії у організаціях та вплив на
національному рівні. Аналіз цієї галузі є безумовно актуальним
для всіх зацікавлених у подальшій праці із персоналом,
керівництвом; для тих, хто має стремління поглибити теоретичну
базу в становленні себе як компетентного кандидату на посаду
управлінця. Для проведення дослідження та визначення сутності
проблеми були проаналізовані різні літературні джерела та
результатом кропітливого вивчення матеріалу стало підготовка
тез доповіді на основі узагальнення теорії та практичного
досвіду, поеднання теорії з свідомим осмисленням данної теми.
З'ясуємо основні особливості, які приваблюють у контексті
корпоративного управління. Основою є такі фактори, як:
взаємоповага, інтенсивний зворотній зв’язок, соціальна
відповідальність, об’єктивність. Всі згадані пункти працюючі в
організації заснованій на цьому управлінні виражаються у
взаєминах між керівництвом та власниками/акціонерами та
іншими зацікавленими у розвитку бізнесу, корпораціїосіб.
З позиції автора, справа, у якій працівники різних посад,
керівники та власники мають зв’язок та налагоджений процес
комунікації, має більше переваг серед компаній з повною
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ієрархією. При такому розкладі всі члени працюють на одній
хвилі, одразу встановлюючи та узгоджуючи цінності, правила,
певний кодекс із нормами та маючи тенденцію прогресувати
цілями. Чи мала я змогу спостерігати цей вид управління на
практиці? Можу сказати, що так.
По-перше, готель Atlantic *****. Набираючись досвіду у
якості адміністратору рецепції, автор мала змогу спостерігати
постійний процес комунікації між власником справи, директором
та майже всім персоналом починаючи із адміністраторів
продовжуючи технічним складом (сантехніки, електрики) та
покоївками. Крім того, слід відмітити систему мотивації у рамках
корпоративного управління: безкоштовне відвідування фітнес
комплексу, 50 % знижка на харчування у ресторані при готелі.
Тобто, члени всієї команди – системи, мають змогу відноситься
поважно до місце роботи, крім того відчувати себе почутим,
розуміти, заради чого і на який результат хто працює та
викладається.
Авжеж,
вплив
безцінний.
Встановлене
взаєморозуміння, повага, повна синергія в організації та синергія
стає ядром корпоративного управління. У таких командах, при
правильному підході, на високому рівні дисциплінованість,
організованість та цілком злагоджений процес.
По-друге, гарна традиція з точки зору автора приводити у
якості прикладу ЗВО, Міжнародний гуманітарний університет, де
яскраво розкривається сутність корпоративного управління.
На протязі, майже, 2 років, спостерігала, але й автор мала змогу
бути частиною системи цього типу менеджменту. Постійний
нерозривний ланцюг та зв’язок між всіма рівнями керівництва та,
крім того, навіть залучення молоді задля розуміння певних
особливостей управління та вже зі студентської лави звикати до
важливості взаємодії всіх структурних рівней організації.
В ІПЕМВ МГУ студентські роки формують стандарти і
бачення корпоративного управління та його позитивного впливу на
подальший розвиток у вигляді звеличення кількості абітурієнтів,
якості освіти, умов для її отримання та заходів задля розкриття
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нових особистісних сторін. І увесь цей процес є результатом
кропітливоі сумісної праці Президенту МГУ, деканів та секретарів
деканату підрозділів, викладачів, студентів – усіх разом.
Приведено декілька практичних влучних прикладів із життя
щільно пов’язаних із корпоративним управлінням, перейдемо до
сутності роботи: у чому полягає механізм захисту національних
інтересів використовуючи на практиці корпоративне управління?
Спираючись на теорію та досвід, описані вище, була
сформована думка, до майбутнє країни саме за корпоративним
управлінням. Визначемо на цьому етапі значення та сутність
національних інтересів.
Згідно Концепції національної безпеки України від 1997 р.
під
національними
інтересами
України
розуміються
фундаментальні цінності і стремління українського народу, його
потреби у гідних умовах життєдіяльності, а також цивілізовані
шляхи їх створення і способи задоволення. Національні інтереси
України та їх приоритетність зумовлюються конкретною
ситуацією, що складається у країні та за її межами [1].
Основними напрямами досягнення на сьогоднішній день
національних інтересів є підвищити якість життя, добробуту
населення, підтримказбереження національних багатств та
довкілля своєї Батьківщини. Корпоративне управління може
вплинути на вдосконалення та виведення економіки на шлях
стабільного зростання, розвитку духовного, культурного рівня
країни [2]. Пропоную зізнатися, що суха ієрархія застаріла у часи
постійної цифрової революції. Зараз у тренді бути на зв’язку один
з одним та пишатися сумісною працею. Авжеж, розглянутий вид
управління потребує і немалих зусиль.
У першу чергу зі сторони власника донести доступно до
керівництва цінності та цілі створеного бізнесу, подальший
ланцюг продовжує сама керівництво передаючи отриманий
кодекс до працюючих. Велике значення має сфомована місія
організації та якісний сучасний менеджмент, повноваження
впливати на підвищення результативності, ефективності та
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прибутковості корпорації. Важлива роль також відводиться
зваженим та раціональним встановленим правилам та цілям,
обґрунтованому та розвиненому стратегічному та критичному
мисленню.
Таким чином, чим більше буде поширюватись використання
корпоративного управління в Україні [3,4], що може вплинути на
систему поглядів на цінності та їх вдосконалення на території всієї
держави, тим кращі позиції ми зможемо займати на світовій арені.
Теорія та практика корпоративного управління, але уявіть цілу
епоху МСБ, заснованно на синергії усіх діючих факторів впливу на
результат діяльності та організацію становлення оновленного
сучасного менеджменту. Такі різні організації як кафе, фітнесцентр, ті чи інші магазини, і, при тому, з тенденцією ділитися всім
у соціальних мережах, сприяють економічному та соціальному
прогресу, соціальний розвиток у суспільства,
зростання
стратегічної спрямованності працювати на кінцевий результат.
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ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА СИСТЕМИ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Іванова О.В.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 4 курс)
освітня програма «Міжнародні економічні відносини»
Науковий керівник: Потьомкін Л.М.,
д.е.н., професор, професор кафедри економіки
і міжнародних економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
По функціональному використанню земельний
Одеської області станом на 01.01.2021 р. поділяється на:

фонд

– сільськогосподарські землі: 1698,0 тис. га (71,3 %);
– ліси та інші лісовкриті площі: 460,9 тис. га (19,3 %);
– забудовані землі: 84,6 тис. га (3,6 %);
– відкриті заболочені землі: 62,6 тис. га (2,6 %);
– сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом:

0,2 тис. га. (0,01 %);

– відкриті землі без рослинного покриву або з незначним
рослинним покривом: 5,7 тис. га (0,2 %);

– під водою: 30,9 тис. га (1,3 %).
Загальна земельна площа Одеської області становить
2383,2 тис. га. Площа сільськогосподарських угідь складає
1698,0 тис. га, що становить 71,3% від загальної площі області та
свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння та
надмірну розораність земель. Землі лісогосподарського призначення
в області займають 460,9 тис. га, тобто 19,3% від загальної площі
області, а за обґрунтованими нормативами повинні займати 21,0%.
Загальна площа земель лісового фонду області складає
460,9 тис. га, в т.ч. покрито лісом 428,7 тис. га. Тваринний світ
області представлений 370 видами тварин, які належать до класу
ссавців. Область має значні мисливські угіддя, Пріоритетним для
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Одещини в рослинництві є виробництво продовольчого зерна,
цукрових буряків, озимого і ярого ріпаку, олійної редьки,
соняшнику, льону, конопель, круп’яних культур, картоплі.
На сучасному етапі розвиток аграрного виробництва
неможливий без функціонування розгалуженого аграрного ринку.
Тому в області створені і функціонують Одеська товарна
агропромислова біржа, 1200 пунктів із заготівлі молока, 243 - із
заготівлі м’яса та 481 приймально-заготівельний пункт із
заготівлі (овочі, олія, цукор, зерно).
Фонд сільськогосподарських угідь районів Одеської області
станом
на
01.01.2021р.
такий.
Найбільша
площа
сільськогосподарсь-ких
угідь
розташовані
в
БілгородДністровському, Роздільнянському та Ізмаїльському районах, що
складає 8,69 % (147,6 тис. га), 8,24 % (143,5 тис. га), 7,95 (135,0
тис. га) відповідно. Найменші площі сільськогосподарських угідь
представлені в Болградському 3,22% (54,60 тис. га) та
Подільському районах 3,75% (63,6 тис. га).
Статистичний аналіз характерних особливостей відносин
власності на земельні ділянки, які склалися в підприємствах
Сумської області за роки незалежності України, показує, що у
процесі реформування земельних відносин і проведення
земельної реформи відбулися зміни у формах власності та
землекористуванні.
Розподіл
земельної
площі
та
сільськогосподарських угідь Одеської області у розрізі
складових, станом на 01.01.2021 р. представлено в табл.1.
В результаті аналізу даних наведених у табл. 1, можемо
зазначити, що Одеська область характеризується високим
ступенем
освоєння
земельного
фонду
71,3%;
на
сільськогосподарські угіддя припадає 51,5 % його площі.
Характерною рисою структури сільськогосподарських угідь
даного регіону є висока питома вага розораних земель (72,2 %).
Аналогічні кількісні показники землекористування по
області складають: сільськогосподарських підприємств - 98,6 %,
78,3%, 80,1%; громадян - 96,5 %, 61,0 %, 63,3 % відповідно.
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Таблиця 1.
Розподіл земельної площі та сільськогосподарських угідь
Одеської області станом на 01.01.2021 р., тис. га
Земельний фондусього
Усього земель
Землі сільськогоподарських підприємств і громадян
Землі сільськогосподарських підприємств
державних

Загальна
земельна
площа
2383,2

Сільсько –
У тому числі
господарсь
рілля сіножаті пасовища
кі угіддя
1698,0 1226,3 280,4
166,8

1481,3

1447,9

1159,7

181,3

86,9

879,0

866,9

792,0

59,3

14,6

41,8

35,4

28,6

4,6

2,1

недержавних

837,2

831,5

763,4

54,7

12,5

Землі громадян

602,3

581,0

367,7

122,0

72,3

Землі користувачів
інших категорій

901,9

250,1

66,6

99,1

79,9

Джерело: згруповано автором

Природно-заповідний фонд області налічує 182 заповідні
території та об’єкти на загальній площі понад 156,2 тис. га, у т.ч.
заповідник, національно-природний парк, заказники, пам’ятники
природи, дендрологічний парк, парки-пам’ятники, заповідні
урочища, які займають 6,5% території області.
Зростання питомої ваги аграрного сектору в структурі
валового національного продукту України, функціонування
фінансових ринків, актуальність екологічної спрямованості
сільськогосподарсь-кого
виробництва
сприяли
розвитку
аналітичної роботи, фінансового аналізу та діагностики.
В Україні на сьогодні склалися два основних підходи до
поняття фінансового аналізу. Відповідно до першого
«фінансовий аналіз» розуміється в широкому аспекті й охоплює
всі розділи аналітичної роботи, що входять до системи
фінансового менеджменту, тобто пов’язані з керуванням
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фінансами господарюючого суб’єкта у контексті навколишнього
середовища. Другий підхід обмежує сферу його охоплення
аналізом бухгалтерської звітності.
Підсумком фінансового аналізу має стати надання
рекомендацій, які можуть стати формальною підставою для
прийняття ефективних управлінських рішень стосовно об’єкту
аналізу [1]. Сучасні умови господарювання обумовили розвиток
фінансового аналізу насамперед на мікрорівні (окремих суб’єктів
господарювання, їх структурних підрозділів, оскільки не залежно
від форми власності, вони виступають первинними ланками
економіки).
Методика комплексної порівняльної рейтингової оцінки
фінансового стану, ділової активності підприємства заснована на
теорії і методиці фінансового аналізу підприємства в умовах
ринкової економіки. Підсумкова рейтингова оцінка підприємства
враховує всі найважливіші параметри (показники) фінансовогосподарської діяльності, бо при її проведенні використовуються
показники,
що
характеризують
виробничий
потенціал
підприємства, рентабельність його продукції, ефективність
використання виробничих, фінансових ресурсів, стан та
розміщення коштів, їх джерела, інші показники. Вибір і
обґрунтування початкових показників ґрунтуються на теорії
фінансів підприємства і виходять з мети оцінки та завдань, які
ставлять перед собою суб’єкти господарювання, аналізуючи
фінансово-економічний потенціал підприємства.
Порівняння системи показників, які характеризують
рейтингову оцінку аграрних підприємств в контексті
раціонального землекористування, з еталонним умовним
підприємством, що за всіма порівнюваними складовими має
найкращі показники, складає основу методики комплексної
рейтингової оцінки.
Її місія при проведенні порівняльного аналізу, полягає у
формуванні рейтингу підприємств та визначенні найкращого з
них на основі значення конкретного показника [2], який синтезує
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окремі складові діяльності об’єкта дослідження, отриманого на
основі математичної обробки системи окремих показників.
Можливість проведення аналізу, порівняння показників
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання
різних форм власності та організаційно-правових форм, які
функціонують в різних галузях та сферах діяльності, виступає
перевагою комплексної оцінки.
Зовнішні та внутрішні користувачі звітно-аналітичної
інформації (внутрішні менеджери, власники, інвестори, банки,
страхові компанії та ін.), зацікавлені в фінансовій надійності,
конкурентоспроможності
своїх
контрагентів.
Методи
комплексної рейтингової оцінки використовуються для
задоволення вищеозначених потреб.
Загальна методика комплексної порівняльної рейтингової
оцінки аграрних підприємств в контексті раціонального
землекористування має включати такі основні етапи: збір та
опрацювання аналітичної інформації за досліджуваний період,
вибір і обґрунтування групи (системи) показників, що будуть
використані для комплексної порівняльної рейтингової оцінки,
розрахунок
підсумкового
(результативного)
показника
рейтингової оцінки, ранжування суб’єктів господарювання за
вибудуваним рейтингом.
Враховуючи
особливості
сільськогосподарського
виробництва, доцільно наголосити, що вагоме значення при оцінці
наявності, руху та ефективності використання загальної сукупності
активів аграрного підприємства викликає наявність земельних
угідь та їх якість. Вагомість даного факту слід аргументувати
утворенням диференціальної земельної ренти, яка представляє
собою величину додаткового доходу від використання земельної
ділянки в залежності від її якості та місця розташування на
місцевості. Крім того, слід зауважити, що земля є обмеженим
фактором виробництва (вона не створюється людиною).
Фіксований характер пропозицій дає підстави вважати, що
попит має вагоме значення при визначенні земельної ренти.
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Побудова якісного інформаційно - аналітичного супроводу
діяльності підприємств аграрного сектору економіки з акцентом
на показники щодо наявності, стану, ефективності використання
земельних угідь вимагає постійного моніторингу, вдосконалення
методики розрахунку з урахуванням іноземного досвіду. Для
вирішення даних завдань, надзвичайно привабливою виступає
коректно проведена інтегральна оцінка, сутність якої полягає в
об’єднанні різних показників, що описують певне явище в один
інтегральний показник.
Враховуючи факт інтенсивного використання сільськогосподарських угідь, їх високої питомої ваги в земельному фонді
регіону, за мету було поставлено вдосконалення порядку
формування результативного інтегрального показника оцінки
фінансово-господарської діяльності, розробка алгоритму його
розрахунку та проведення рейтингової оцінки діяльності
суб’єктів
агробізнесу
в
контексті
раціонального
землекористування.
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Харківський національний аграрний університет
ім. В. В. Докучаєва
Використання земель – це вдосконалення розподілу земель
відповідно до перспектив розвитку економіки, поліпшення
організації території і визначення інших напрямів раціонального
використання земель та їх охорони в цілому по державі, регіонах
та інших адміністративних утвореннях.
Виходячи з того, що землі сільськогосподарського
призначення займають близько 71 % території України, то
головне значення має оптимізація саме цих земель. Приступаючи
до оптимізації землекористування, у першу чергу, необхідно
взяти
до
уваги
закон
максимуму,
сформульований
Н.Ф. Реймерсом: у даному географічному місці при існуючих
природних умовах екосистема може продукувати біомасу і мати
біологічну продуктивність не вищу, ніж це властиво
найпродуктивнішим її елементам в їх ідеальному поєднанні [1].
У роботах Ю. Одума було показано, що максимальний урожай
може бути отриманий при певному поєднанні площ,
перетворених людиною, і природних екосистем
[2].
Максимальний еколого-соціально-економічний ефект досягається
при 40 % освоєної території і 60 % площ природних екосистем
(для місця складання розрахункової моделі).
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Проаналізувавши результати наукових досліджень, можна
сказати, що реалізація правила максимуму еколого-соціальноекономічного ефекту є основою для забезпечення раціонального
землекористування. Але реалізувати цю оптимізацію дуже
непросто.
Людство
навчилося
створювати
природноантропогенні екосистеми: висаджувати ліси, створювати водойми
і болота (та осушувати їх), залужувати території тощо. Тобто
недоторканних природних екосистем залишилося дуже мало, і
для оптимізації поєднання площ в умовах глобалізації прийдеться
знову створювати природноантропогенні екосистеми. Особливо
це стосується України, де землі природно-заповідного фонду
складають лише 0,2 %.
Оптимізація та раціональне використання земельних ресурсів
дасть змогу досягти не лише найбільшого еколого-соціальноекономічного ефекту землекористування, а й забезпечити
продовольчу безпеку України. При цьому, зростання обсягу
виробництва сільськогосподарської продукції повинно бути
спрямоване як на відвернення продовольчої кризи, так і збереження
та раціональне використання земельних ресурсів. Розглядаючи
земельні ресурси як складову частину екосистеми, варто виходити з
того, що екосистема – це єдиний природний комплекс, утворений
живими організмами і середовищем їх існування, де живі й неживі
елементи пов’язані між собою обміном речовин і енергії. Щоб земля
залишалася постійним джерелом багатства людей, вона повинна
раціонально використовуватися [3]. Для цього необхідна нова
парадигма – концепція сталого землекористування. Стале
землекористування, на наш погляд, – це така система відносин
суспільного розвитку, при якій досягається оптимальне
співвідношення між економічним зростанням, нормалізацією
якісного стану земельних ресурсів, задоволенням матеріальних і
духовних потреб населення. Обґрунтовуючи необхідність сталого
землекористування, його важливість з метою збереження земельних
ресурсів, необхідно спиратися на основні соціальні, економічні та
екологічні закони і принципи. Вважаємо вкрай необхідним в умовах
103

реформування земельних відносин додержуватися, насамперед,
таких принципів: системного підходу до раціоналізації
землеволодіння і землекористування; охорони земель; своєчасного
усунення та попередження негативного впливу деградованих земель
на здоров’я і добробут населення, навколишнє середовище;
забезпечення задоволення соціально-економічних інтересів у сфері
земельних відносин та їх гармонізації з екологічною складовою.
Варто виокремити позицію щодо комплексності показників
ефективності використання землі: економічних (наприклад,
землевіддача); соціальних (наприклад, кількість працівників на
1000 га угідь); екологічних (наприклад, динаміка вмісту поживних
речовин в орному шарі ґрунту). Орієнтирами планування сталого
землекористування є: прийнятний баланс охорони, збереження і
розвитку землекористування; використання землі на основі сталості
розвитку суспільства; реалізація інтегрованих урядових дій у сфері
земельних відносин (запобігання конфліктам, координація
повноважень та обов’язків, співробітництво тощо); залучення
громадськості до участі у процесі планування сталого
землекористування; покращення рівня знань про значення і роль
землі та земельних ресурсів при прийнятті рішень; підтримка і
впровадження ініціатив природоохоронних організацій в управлінні
земельними ресурсами; раціональне землекористування.
Багатоплановість
експлуатації
землі
як
об'єкта
господарської діяльності людини, її обмеженість у просторі,
незамінність, невідтворюваність висувають на перший план
проблему раціонального її використання та охорони.
Актуальність цієї проблеми все більш зростає у зв'язку з науковотехнічним прогресом, ростом виробничих сил, які потребують
залучення в господарське користування нових земельних
ресурсів. Тому концепція сучасної земельної реформи в Україні
ґрунтується, в першу чергу, на принципах раціонального,
високоефективного і екологобезпечного використання земельних
ресурсів, підвищення родючості та охорони ґрунтів.
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Право має своїм завданням забезпечити охорону природи і
раціональне використання природних ресурсів правовими
засобами. Природоохоронні норми визначають правовий режим
природних ресурсів, регулюють відносини щодо збереження,
раціонального використання, відтворення та розвитку всіх
природних ресурсів, встановлюють відповідальність за
порушення цих норм.
Серед таких нормативних актів важливе місце посідає Закон
«Про охорону навколишнього природного середовища» [4]. Він
визначає мету, зміст, принципи охорони природи, об'єкти, що
підлягають охороні, та ін.
Раціональне використання природних ресурсів вимагає, щоб
кожне підприємство, кожен природокористувач орієнтувався на
дбайливе господарське використання ресурсів природи з
найбільшою вигодою. Вимоги раціонального використання
виражені в правових формах, набувають характеру приписів,
обов'язковість яких при невиконанні забезпечується можливістю
державного примусу. Обов'язок суб'єктів аграрного підприємства найбільш раціональне використання землі відповідно до її
господарського призначення -містить такі найважливіші елементи:
1) внутрішньогосподарський землеустрій, або організацію
земельної території підприємства;
2) цільове
використання
землі
відповідно
до
її
господарського призначення;
3) охорона земель як об'єкта природного середовища.
Система правових, організаційно-господарських, земельнотехнічних заходів, що забезпечують правильну організацію
земельної території, називається землеустроєм (внутрішнім
землеустроєм території). Основні завдання землеустрою полягають
у такій організації земельної території, яка б відповідала всім
вимогам агротехнічної науки, забезпечувала еколого-економічне
обґрунтування впроваджених сівозмін, впорядкування угідь, а
також розробку заходів щодо охорони земель.
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА
Миколаєнко М.В.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 4 курс)
освітня програма «Менеджмент»
Мартинов Є.Д.
здобувач вищої освіти (магістр, 1 курс)
освітня програма «Менеджмент»
Науковий керівник: Гацько А.Ф.,
д.е.н., професор, професор кафедри організації виробництва,
бізнесу та менеджменту
Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. Петра Василенка
Економічний стан підприємства, його виробничі,
управлінські, організаційні та інші можливості характеризує
конкурентоспро-можність, яка є однією з основних економічних
категорій у ринковій системі [1].
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Низка внутрішніх факторів сприяють швидкому зниженню
конкурентоспроможності й ефективності діяльності аграрних
підприємств, негативний вплив також чинять сукупність таких
зовнішніх факторів як: політична нестабільна ситуація, велика
конкуренція з боку іноземних товаровиробників сільськогоподарської продукції, відсутність стійкої та сприяючої розвитку
державної підтримки вітчизняних виробників, зменшення попиту на
продукцію сільського господарства в зв’язку з низькою
платоспроможністю населення та інші складові. Тому для
підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства
потрібно брати до уваги всі можливі аспекти, які у подальшому
можуть вилинути на стан виробництва. Підвищення ефективності
аграрного підприємства галузі рослинництва можна досягти за
допомогою поглиблення спеціалізації, адже вона має значний вплив
на формування рівня конкурентоспроможності. Цей фактор вплине
на зниження собівартості продукції, тим самим сформувавши кращі
умови для досягнення успіху серед конкурентів [2].
Визначившись з більш вузькою спеціалізацією можна
покращити контроль виробництва, більш просто буде знайти
недоліки технології та структури застосованих матеріалів, що
позитивно позначиться на якості продукції.
Одним
з
дійсно
дієвих
засобів
підвищення
конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери будь якої
галузі є інноваційні фактори. Для того, щоб інноваційна
діяльність у сільському господарстві була діючою, потрібно
задіяти чотири групи факторів: економіко-технологічні,
організаційно-правові, управлінські та соціально-психологічні.
Інноваційна діяльність для аграрних підприємств повинна
відбуватися у двох напрямках [5]:
1) сконцентрованість на ресурсах, тобто досягнення у
науковій і виробничій сферах, технологіях, управлінських
механізмах, оптимізуючи цим самим використання матеріальних,
трудових, фінансових та інформаційних ресурсів суб’єкта
господарювання;
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2) акцент на потребах ринку і споживачів, яким відповідає
маркетингова політика підприємства. Також, на мою думку, на
ряду з поглибленням спеціалізації, одним з аспектів збереження і
зміцнення позицій на ринку є оптимізація розмірів підприємства,
які б забезпечували вищій рівень продуктивності виробництва.
Доведення вітчизняних стандартів на сільськогосподарську
продукцію згідно стандартів ЄС є важливим і невід’ємним
аспектом зміцнення конкурентних переваг. Невелика кількість
українських підприємств відповідає міжнародним стандартам, що
значно скорочує попит на експорт української продукції.
Основною проблемою слабкої конкуренції українських продуктів
сільського господарства на європейських ринка є невідповідність
якості товарів встановленим нормативам. Саме поглиблення
спеціалізації дасть можливість збільшення експортного
потенціалу вітчизняних виробників.
Для фермерських господарств галузі рослинництва одним із
напрямків підвищення конкурентоспроможності є освоєння
органічного виробництва. Адже постійно зростаючий інтерес у
всьому світі до екологічних продуктів харчування дає можливість
виробникам України виступати як повноправним учасникам на
цьому ринку, бо наявний ресурсний потенціал, технології, дають
можливість забезпечити стійкі конкурентні переваги.
Аналіз стану промисловості, та рівня податків показують,
що існуюча система недостатньо орієнтована на зміцнення
конкурентних позицій агропромислового сектору. Гострим і
важливим питанням є побудова більш ефективної податкової
системи, яка буде спрямована у бік до стимулюючої функції
податків та соціальної їх спрямованості шляхом забезпечення
аграрним товаровиробникам низького рівня податкового
навантаження, з урахуванням особливостей ведення аграрного
бізнесу та підтримки соціальних стандартів для його працівників.
Такі зміни сприятимуть значному економічному зростанню,
підвищенню конкурентоспроможності як галузі в цілому, так і
окремих підприємств [3]. Якщо брати до уваги усі аспекти
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господарювання фермерського господарства, це сприятиме
своєчасному виявленню проблеми прийняттю оптимальних
рішень,і стане основою для підтримки конкурентоспроможності
та зміцнення її рівня. Необхідно постійно проводити дослідження
та аналізувати конкурентоспроможність аграрних підприємств
упродовж усієї їхньої фінансово-господарської діяльності [4].
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Несен М.А., Леоненко К.Р.
здобувачі вищої освіти (бакалавр, 3 курс)
Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності»
Науковий керівник: Носова О.В.,
д.е.н., професор кафедри маркетингу,
менеджменту та підприємництва
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Матеріальні ресурси відіграють важливу та необхідну роль
у забезпеченні ефективного функціонування будь-якої фірми.
Саме від своєчасності та повноти забезпечення виробничогосподарських процесів необхідними матеріальними ресурсами
істотно залежать можливості підприємства у сфері зростання
прибутковості та рентабельності, зниження витрат собівартості,
забезпечення конкурентоспроможності на локальному і
міжнародному ринках. Тому для зростання економічного
потенціалу країни на рівні світового ринкує важливим
забезпечити раціональне використання матеріальних ресурсів.
Дослідженню теоретичних, методичних і практичних основ
управління матеріальними ресурсами присвячені роботи
М.І. Іщенко, Нефьодов Л.І., Д.О. Маркозов, Т.О. Степаненко,
О.О. Піддубна, Ю.В. Коляда, М.В. Бородатов, Л.А. Сударєва та
інші [1-6]. Однак складність та комплексність проблем,
пов’язаних із забезпеченням ефективного формування та
використання матеріальних ресурсів, обумовлюють доцільність
подальших наукових пошуків, зокрема, у сфері удосконалення
теоретико-методичних
засад
організації̈
управління
матеріальними ресурсами на підприємстві з урахуванням
специфіки його діяльності.
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Метою цієї роботи є узагальнення сутності категорії
«принципи формування матеріальних ресурсів» та «принципи
функціонування матеріальних ресурсів», визначення шляхів
вдосконалення ефективності використання матеріальних ресурсів
на підприємстві.
Дослідження цього питання є актуальним, адже
ефективність виробництва напряму залежить від ефективного
залучення та використання обмежених ресурсів для задоволення
існуючих потреб, формування стабільної економіки країни та
сприятливого
інвестиційного
клімату.
Отже,
значення
формування ефективної системи управління матеріальними
ресурсами зростає у сучасних умовах.
Визначення поняття «матеріальні ресурси» можна
розподілити на три основні групи: як предмети праці; як і
предмети праці, так і засоби праці, тобто засоби виробництва; як
товар [1].
В усіх випадках матеріальні ресурси розглядаються, як
частина оборотних засобів підприємства, що дозволяє згрупувати
визначення матеріальних ресурсів згідно з основними етапами
циклу обігу оборотних засобів.
Основними принципами економії резервів підприємства
мають бути: економічна доцільність, комплексний підхід до
виявлення та використання матеріалів та можливостей
організації, постійний і дієвий контроль за результатами
діяльності [6].
Для досягнення найкращого результату в моделюванні
матеріальних потоків, необхідно системно підходити до справи,
завдяки одночасній дії цих принципів. Це можна досягти, завдяки
комплексній переробці сировини, результатом якої є комплексне
використання вихідної сировини, у тому числі – технічні відходи,
та залучення вторинних ресурсіву виробництво.
Отримати максимальну ефективність матеріальних ресурсів
при існуючому рівні технології та техніки та у той же час знизити
рівень техногенного впливу на навколишнє середовище, можна
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завдяки їх раціональному використанню [4,5]. Досягнути цю мету
можна завдяки запровадженню наступних дій:
 розширити ресурсну базу традиційних матеріалів та
підвищити ефективність їх застосування;
 проводити
регулярний аналіз наявних
ресурсів
підприємства;
 впроваджувати альтернативні нетрадиційні та нові
джерела енергії у технологію підприємства (сонце, вітер,
біологічні маси);
 використовувати пристрої для контролю та регулювання
резервів підприємства;
 покращувати
транспортування
та
збереження
матеріальних ресурсів;
 впроваджувати
у
технології
виробництва
ресурсозберігаючі пристрої.
Таким чином, для організації прибуткової діяльності
підприємства і формування привабливого економічного клімату
країни на міжнародному рівні необхідне створення правильної і
реальної структури руху матеріальних ресурсів підприємства.
Забезпечення
раціонального
використання
ресурсів
підприємством, в тому числі матеріальних, є однією з основних
умов підвищення ефективності виробництва і одночасно
призводить до зниження ризиків від світової кризи ресурсів,
отриманої внаслідок глобалізаційних процесів. Узагальнюючи
сутності категорій «принципи формування матеріальних
ресурсів» та «принципи функціонування матеріальних ресурсів»,
виявляємо, що ці елементи є взаємодоповнюючими, і є
найважливішими аспектами в діяльності організацій. Варто
зазначити, що вони мають діяти одночасно, адже є головною
умовою рівноважного стану та ефективного функціонування
системи.
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Одеська національна академія харчових технологій
Сучасний розвиток економіки в усьому світі, у тому числі і
в Україні, відбувається під впливом процесів глобалізації та
інтернаціоналізації. У результаті цього, поглиблюються
міжнародні господарські зв’язки, активно і динамічно
розвивається сфера послуг.
Зростання попиту на послуги відбувається під впливом
цілої низки чинників. Серед них в першу чергу слід відзначити
зростання добробуту населення і бажання споживачів полегшити
рутинну домашню роботу. Темп життя населення, як споживачів
послуг, прискорюється, все більше людей відчуває брак часу для
того щоб виконувати навіть прості господарські завдання. Це
обумовлює появу нових послуг та відкриває нові ніші для
розвитку підприємницької діяльності у сфері послуг такі як,
наприклад, клінінгові послуги, доставка готової їжі або продуктів
додому, які допомагають зберігати та економити час споживачів.
Не менш впливовим чинником є зростання доходів
споживачів і поява додаткового вільного часу. Все більша
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частина населення віддає перевагу відпочинку, наприклад, в
затишному ресторані чи спортзалі. Це пов’язуються з тим, що
людині необхідно змінити обстановку, якщо мова йде про
відвідування ресторану, та популярністю в наш час здорового
способу життя, якщо мова йде про спортивні зали.
Сфера послуг ще набирає свої оберти, а це говорить про те,
що в подальшому її розвиток буде тільки зростати через розвиток
науково-технічного прогресу
та інформаційних технологій.
Сфера послуг на даний час охоплює велику кількість видів
економічної діяльності, частка яких у загальній сумі наданих
послуг суттєво різниться. Так, на національному ринку послуг у
ІУ кварталі 2020 року найбільша частка ринку послуг – 42,7 %,
припадає на транспорт, складське господарство, поштову та
кур'єрську діяльність (табл. 1).
Понад 10,5 % послуг цієї групи від загальнонаціонального
ринку надається в Одеській області, де на цю групу послуг
припадає майже 66 % від загальної регіональної суми послуг.
Понад 4 % послуг надається в Україні у сфері охорони здоров’я
та надання соціальної допомоги. В Одеській області на ці послуги
припадає 5,9 %.
Незначну питому вагу займають побутові послуги, що
становить значну проблему в окремих населених пунктах
сільської місцевості та невеликих містах. «Сьогодні в Україні
обсяг реалізації побутових послуг у розрахунку на одного жителя
в середньому становить близько 30 грн. на рік. Мережа сфери
побутового обслуговування не дає населенню можливості
одержувати послуги за місцем проживання. Більша частина
об’єктів побутового обслуговування знаходиться у великих
містах, а в невеликих містах та в сільській місцевості, де
проживає понад 50% населення, немає умов для одержання
необхідних побутових послуг» [2, с. 67].
Понад 10,5 % послуг цієї групи від загальнонаціонального
ринку надається в Одеській області, де на цю групу послуг
припадає майже 66 % від загальної регіональної суми послуг.
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Понад 4 % послуг надається в Україні у сфері охорони здоров’я
та надання соціальної допомоги. В Одеській області на ці послуги
припадає 5,9 %.
Таблиця 1
Питома вага окремих видів послуг у їх загальному обсязі
в ІV кварталі 2020 року
Україна

Види послуг

Разом послуг
Транспорт,
складське
господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове
розміщування й
організація
харчування
Охорона здоров'я
та надання
соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок
Ремонт побутових
виробів і
предметів
особистого
вжитку

тис. грн.

%

264195901,9

100,0

Одеська область
%
до
до
підпідсу
тис. грн.
суммку
ку по по
облас Украї
ті
ні
18117698,3 100,0
6,86

112891245,6

42,73

11956707,3

65,99

10,59

5006926

1,89

156718

0,86

3,13

10805431,2

4,09

1065049,9

5,87

9,85

1297675

0,49

41068,5

0,23

3,16

89762,4

0,03

20144,8

0,11

22,44

Джерело: розроблено автором за даними Державної служби
статистики [1]
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Незначну питому вагу займають побутові послуги, що
становить значну проблему в окремих населених пунктах
сільської місцевості та невеликих містах. «Сьогодні в Україні
обсяг реалізації побутових послуг у розрахунку на одного жителя
в середньому становить близько 30 грн. на рік. Мережа сфери
побутового обслуговування не дає населенню можливості
одержувати послуги за місцем проживання. Більша частина
об’єктів побутового обслуговування знаходиться у великих
містах, а в невеликих містах та в сільській місцевості, де
проживає понад 50% населення, немає умов для одержання
необхідних побутових послуг» [2, с. 67].
Останнім часом суб’єкти підприємницької діяльності у сфері
послуг перебувають під впливом чинників зовнішнього
середовища. Зниження платоспроможності населення сільської
місцевості
та
невеликих
міст
обумовлює
згортання
підприємництва у сфері побутових послуг. Суттєво скоротилося
надання послуг
таких життєво необхідних видів, як ремонт
взуття, хімічне чищення одягу, прання. Багато підприємств цієї
сфери припинили існування або знаходяться у важкому
фінансовому стані. Враховуючи, що це життєво-важлива
соціальна сфера, вона вимагає державної підтримки та створення
пільгових умов фінансово-кредитного забезпечення малого та
середнього підприємництва для її відродження.
Висновок.Роль сфери послуг в економіці України та розвитку
підприємництва поступово зростає. Однак поряд із значним
посиленням ролі сфери послуг взагалі, обсяги надання окремих
видів послуг не задовольняють потреби споживачів.
Не задовольняються потреби населення у соціально необхідних
побутових послугах у сільській місцевості та невеликих містах.
Важливими завданнями розвитку та державної підтримки
підприємництва сфери послуг є не тільки нарощування їх обсягів,
а й підвищення якості, наближення їх до місця проживання
потенційних споживачів.
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Узагальнення
існуючих
підходів
до
розуміння
«ефективності» та імплементацію їх основних положень
відносного управління організаційними змінами, передбачає
виокремлення управлінського впливу на об’єкт управління зі
сторони керуючої підсистеми, представимо положення концепції
ефективності
управління
організаційними
змінами
на
підприємстві.
Ефективність
управління
організаційними
змінами
передбачає оцінку рівня функціонування підприємства в динаміці
для аналізу впливу всіх організаційних змін, які відбуваються на
підприємстві, для отримання узагальненої характеристики щодо
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доцільності та необхідності їх проведення. Для кожного окремого
підприємства є необхідним розробка власної системи оцінювання
діяльності, включаючи розрахунок показників ефективності. На
практиці це є досить трудомістким та складним завданням для
керівництва, що вимагає прикладання відповідних зусиль,
витрачання коштів та часу, що лише частково здійснено на
досліджуваних підприємствах та не є загальновизнаним, а
відсутність єдиної методології розрахунку не дозволяє
використовувати ці методи для обраної сукупності об’єктів
дослідження. Враховуючи існуючу статистичну звітність єдиним
шляхом оцінювання ефективності діяльності досліджених
підприємств є використання фактичних наявних даних, що
передбачає можливість розрахунку лише обмеженої кількості
показників. Розрахунок динаміки цих показників дає можливість
прослідкувати яким чином здійсненні зміни віддзеркалилися на
всьому підприємстві.
Для реалізації організаційних змін підприємство повинно
володіти відповідними ресурсами. Аналіз внутрішнього середовища
підприємства в розрізі дослідження рівня його потенціалу дозволяє,
по-перше, виявити вузькі місця в його діяльності, на вирішення яких
мають бути спрямовані зміни, по-друге, оцінити наявні ресурси для
реалізації змін, а по-третє, на основі співставлення результатів
моніторингу зовнішнього середовища та параметрів внутрішнього
середовища обґрунтувати найбільш доцільні методи реалізації
організаційних змін та їх типи.
Процес
управління
організаційними
змінами
підрозділяється на ряд функцій (планування, організація,
мотивація, контроль і регулювання) на різних етапах їх
впровадження. Для комплексного бачення ефективності
організаційних змін необхідно оцінювати рівень реалізації
функцій управління, що передбачає використання експертних
методів оцінювання та теорії нечітких множин для отримання
узагальненого бачення рівня впливу на діяльність підприємства в
процесі здійснення організаційних змін з боку керівництва. Такий
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аналіз відображає керуючу підсистему відповідно до
кібернетичного уявлення про характер управління.
Як було зазначено, вибір необхідних типів організаційних
змін та методів їх реалізації [1] можливий шляхом узагальнення
зовнішнього впливу та стану внутрішнього середовища.
Відповідно в розрізі ефективності управління організаційними
змінами необхідно здійснювати моніторинг впливу чинників
зовнішнього середовища для розробки є адекватних інструментів
реалізації на них для забезпечення належного рівня адаптації
підприємства до вимог оточення. Специфіка аналізу полягає у
врахуванні
чинників,
властивих
відповідній
галузі
промисловості, та динаміки їх зміни.
Всі вищезазначені положення концепції варто об’єднати в
межах програмно-проектного підходу [2]. Цей підхід дозволяє
розглядати будь-які зміни як окремий комплекс дій, обмежений у
часі, який має конкретні цілі, досягненням яких він вважається
вичерпаним, з виділеними на реалізацію даних заходів ресурсами,
із комплексом зацікавлених сторін, залучених до його реалізації,
або тих, які мають вплив на процес його здійснення. Цей комплекс
дій і є проектом. Відповідно ефективність організаційних змін як
проекту може бути оцінена з використанням традиційних
інструментів інвестиційного аналізу в рамках теорії вартості
грошей у часі, що відображає підхід з точки зору результативності,
цільовий підхід реалізується відповідно до досягнення
поставлених в проекті цілей та завдань, процес взаємодії з
зацікавленими сторонами реалізуються впродовж всього проекту,
а питання розподілу ресурсів вирішуються на початковому етапі в
процесі планування та в ході реалізації в рамках моніторингу.
Проектний підхід реалізовує організаційно-економічне підґрунтя
здійснення змін на підприємстві,який дозволяє об’єднати
відношення в єдине бачення.
Ключовим положенням концепції ефективності управління
організаційними змінами є формування механізму подолання
опору організаційним змінам, що є важливим в контексті
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виявлення та усунення можливих причин негативного ставлення
персоналу до здійснення нововведень на підприємстві, та
необхідним з точки зору дослідження чинників впливу на процес
усвідомлення персоналом майбутніх перетворень системи.
Результати узагальнень специфічних рис процесу
управління змінами суб’єктів аграрного бізнесу дозволили
обґрунтувати такі основні принципи формування механізмів
управління організаційними змінами, а саме: принцип
раціональності, принцип ефективності та принцип збереження
організаційної і структурної цілісності суб’єкта. Принцип
раціональності передбачає дотримання такого способу
здійснення змін, який наближував би об’єкт управління до
визначеної мети його розвитку у найкоротші строки з
найменшими трансформаціями в організації основної діяльності.
Принцип ефективності передбачає отримання найбільшого
ефекту при доцільному рівні витрат в процесі здійснення змін.
Принцип збереження організаційної та структурної цінності
обумовлює прагнення при прийнятті та реалізації управлінських
рішень до відсутності контрпродуктивних зрушень в структурі та
організації діяльності суб’єкта аграрного бізнесу.
Важливим елементом концепції ефективності управління
організаційними змінами є створення механізму організаційного
розвитку, що включає процедури цілепокладання, прогнозування
і проектування цільових варіантів, оцінку їх параметрів,
обґрунтування вибору варіанту цільової структури економічної
системи і оцінку ефективності процесу розвитку з урахуванням
синергії. Елементами такого механізму повинні стати: вектор
розвитку, ресурси (потенціал) розвитку, механізми узгодження
заінтересованих
учасників,
інструменти
управління
організаційними змінами. У підкатегорію вектора розвитку
включено: стратегічні цілі учасників, рівень різних видів активів,
майна, технологій, можливостей їх використання, що можна
визначити як потенціал розвитку, механізми збалансованого
узгодження структурних інтересів тощо.
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Підвищення готовності персоналу до організаційних змін в
рамках даної концепції дозволить мінімізувати негативні наслідки
впливу зовнішнього і внутрішнього середовищ на функціональну
стабільність його роботи. В основі даної концепції представлені
основні напрямки організаційного розвитку підприємства в сфері
виробничої і управлінської діяльності, особливо це стосується змін
ресурсно-сировинної бази, технології виробництва, тактики і
стратегії функціонування, організаційної структури, цілей і
методів ведення бізнесу, корпоративної культури з урахуванням
стадії життєвого циклу підприємства (рис. 1).

Рис. 1. Структура концепції ефективності механізму
управління організаційними змінами на підприємстві
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Акцентуємо увагу, що положення запропонованої концепції
ефективності управління організаційними змінами відповідають
чинному законодавству і не суперечать нормам ділової етики на
підприємстві, оскільки реалізація змін повинна сприяти не тільки
підвищенню ефективності роботи підприємства як самостійної
ланки економіки, а й розвитку всієї економічної системи.
Таким чином, на основі проведеного узагальнення існуючих
підходів до розуміння поняття ефективність нами було виокремлено
такі, в рамках яких варто розглядати ефективність управління
організаційними змінами. З точки зору алокативної ефективності
розміщення ресурсів в рамках проектного підходу до організації
здійснення змін, розрахунок показників чистого дисконтованого
прибутку, періоду окупності та індексу рентабельності дозволяє
порівняти альтернативи змін відносно можливості витрачання
ресурсів на їх здійснення. З точки зору результативності
ефективність управління організаційними змінами відображається в
сукупності мок;пі шків, які розраховуються як відношення
отриманого результату до понесених витрат, на основі яких можна
здійснити аналіз діяльності підприємства за відповідний проміжок
часу в динаміці, що дозволяє оцінити безпосередню ефективність
організаційних змін для досліджуваних підприємств. З точки зору
цільового підходу забезпечення ефективності організаційних змін
вимагає коректної постановки цілей на етапі планування проекту,
які нерозривно пов’язані із структурною декомпозицією робіт,
сутність яких обумовлює вибір типу та кількості ресурсів,та
моніторингу їх досягнення в процесі реалізація змін.
З
точки
зору
системного
підходу
ефективність
організаційних змін передбачає високий рівень адаптації до вимог
зовнішнього середовища,що і обумовило виокремлення положення
в рамках запропонованої концепції щодо моніторингу чинники
впливу. Вбудовування врахування інтересів зацікавлених сторін в
концепцію ефективності організаційних змін вимагає розробки
методів взаємодії із групами впливу,особливо з персоналом, опір
якого може відчутно вплинути на рівень ефективності
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організаційних змін. Отже, поєднання існуючих підходів в рамках
реалізації здійснення організаційних змін як окремих проектів,
пов’язаних у програми розвитку,дозволяє забезпечувати високий
рівень ефективності їх здійснення, що досягається шляхом
реалізації представлених положень концепції ефективності
управління організаційними змінами на підприємстві.
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Світовою наукою і практикою накопичено великий досвід у
стратегічному і тактичному плануванні розвитку підприємств.
Процес застосування на практиці різних концепцій планування, у
тому числі довгострокового і стратегічного, завжди був
відповіддю на певні проблеми господарської та економічної
ситуації в тій чи іншій країні.
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Для цілей формування стратегії найважливішими є такі
комплекси завдань [2, с.28]:
- аналіз і прогноз підприємницького зовнішнього
середовища для розкриття шансів і ризиків функціонування
підприємства;
- економічний і фінансовий аналіз, тобто визначення
сильних та слабких сторін діяльності підприємства;
- виявлення ціннісних установок і намірів вищого керівництва
щодо подальшого розвитку підприємства;
- відповідальність по відношенню до суспільства.
На базі цих цільових величин формується специфічна для
підприємства стратегія та визначаються напрями його розвитку та
діяльності.
Існують концепції, в яких процес стратегічного управління
охоплює поряд із комплексами формування та реалізації стратегії
окремо комплекс аналізу та прогнозування зовнішнього
середовища підприємства [3, с. 24]. Кожне підприємство навіть
однієї галузі унікальне, тому і визначення його стратегії також
оригінальне. В той же час існують норми і узагальнюючі моделі
розробки стратегії бізнесу [4].
Формування стратегії являє собою процес виділення
довгострокових напрямків руху, які уможливлюють, спираючись
на виявлені шанси/ризики середовища та сильні/слабкі сторони
підприємства, його успішний розвиток. Реалізація стратегії є
процесом впровадження затвердженої стратегії. Стратегічне
регулювання і контроль визначаються як діяльність з виявлення
відхилень плану від факту, а також аналізу причин і наслідків
таких відхилень із вживанням відповідних коригувальних заходів.
Європейські, насамперед німецька, швейцарська та
австрійська, школи концентруються у своїх дослідженнях у
першу чергу на розгляді підприємства як єдиного цілого і його
взаємозв'язків із зовнішнім середовищем. До навидатніших
дослідників проблем стратегічного управління цього напрямку
належать Д. Хан, X.Хинтерхубер [5].
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Відповідно до концепції X. Хинтерхубера, початковим
етапом стратегічного управління є аналіз комплексу вихідних
позицій і перспектив розвитку підприємства, на основі
результатів якого відбувається формування стратегії.
У системі стратегічного управління для забезпечення
нормального функціонування підприємств
особливе місце
займає планування. Д. Хан у своїх працях [5, с.73] встановлює
місце стратегічного планування в загальній системі управління на
підприємстві, виявляє його носії, процеси та предмети (об'єкти).
Вся система планування складається із чотирьох локальних
комплексів: генерального планування цілей, стратегічного
планування,
оперативного
планування,
планування
господарських
результатів
і
фінансового
планування.
Взаємозв'яок цих елементів представлено на рис. 1.

Рис.1. Стратегічне планування в системі управління
підприємством
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При вузькому розумінні предмет стратегічного управління –
це планування досягнення цілей. Воно являє собою одночасне
планування структури та обсягу продуктово-асортиментної
програми, а також структури та обсягу потенціалу (ресурсів),
необхідних для виробництва та реалізації продукції. Планування
програми і потенціалу утворюють ядро стратегічного планування;
його називають плануванням стратегій кола бізнесу, стратегій
функціональних сфер діяльності та регіональних стратегій.
У широкому розумінні стратегічне планування передбачає
планування зростання, планування розвитку та інноваційне
планування [6, с.28].
При стратегічному плануванні мова йде про прийняття
основних рішень, які: мають особливе значення для розвитку
матеріальних активів підприємства; потребують взяття особливої
відповідальності за підприємство в цілому та обліку всіх
взаємозв'язків; основні рішення розглядаються, приймаються та
контролюються тільки вищим керівництвом підприємства; діють
у довгостроковій перспективі й повинні ухвалюватися з
урахуванням цінностей вищого керівництва, філософії та
культури підприємства в цілому.
Стратегічному плануванню притаманні такі характерні риси
[7, с. 110]: спрямованість на середньострокову та довгострокову
перспективи; орієнтація на ключові цілі, від досягнення яких
залежить виживання
підприємства, соціально-економічний
прогрес; органічна ув'язка намічених цілей з обсягом і структурою
ресурсів, необхідних для їх досягнення; урахування впливу
численних зовнішніх чинників, які позитивно або негативно діють
на плановий об’єкт, та розробка заходів, які максимально
послаблюють цей негативний вплив або нейтралізують його;
адаптивний характер, тобто спроможність передбачити зміни у
зовнішньому та внутрішньому середовищі планованого об’єкта та
пристосувати до них процес його функціонування.
Стратегічне планування при розгляді його як складової
процесу стратегічного управління, має свою структуру, сутність
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та процедури розробки стратегічних прогнозів, проектів,
стратегічних програм і планів. Таким чином, аналіз і порівняння
американських та європейських концепцій стратегічного
управління дали можливість зробити ряд висновків.
Інформаційною
основою
стратегічного
планування,
незалежно від широти розгляду предмету стратегічного
управління, є аналіз зовнішнього середовища і аналіз внутрішніх
можливостей підприємства.
Незважаючи на віднесення комплексу аналізу до тієї або
іншої стадії стратегічного управління, він є невід’ємною
частиною процесу ухвалення рішення про напрямки розвитку
підприємства та розробки стратегії, тобто є інформаційною
основою процесу стратегічного управління, тому що аналіз –
один з найвідповідальніших етапів стратегічного планування (на
його основі розробляють стратегії та приймають стратегічні
рішення); його доцільно вважати окремою самостійною ланкою
процесу стратегічного управління.
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На даний момент часу в формування ринкової економіки
велике значення має необхідність розробки і реалізації
перспективного управління ефективністю діяльності підприємства.
Стратегія є основою управління розвитком підприємства на
тривалий термін, допомагає уточнити найбільш підходящі шляхи
дії, знижує ризик прийняття неправильного рішення через
помилкову або недостовірну інформацію про можливості
підприємства. При формуванні стратегії можна домогтися більшої
визначеності. Підприємство зможе передбачити події в
зовнішньому середовищі і швидше на них реагувати [3, с. 155].
Питанням вибору і реалізації різних стратегій розвитку
підприємств, а також окремих аспектів їхнього стратегічного
менеджменту присвятили праці такі вчені як: Д. Аакер,
І. Ансофф, О.Віханський, А. Градов, Б. Карлофф, Ф. Котлер,
І. Потапюк, Д. Траут, Р. Фатхутдінов, О. Федірецьта ін.
Однак результати численних праць вчених і фахівців не
дають відповідей на те, як забезпечити довгостроковий стійкий
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розвиток підприємств в сучасних умовах, як вибрати напрямок
його ефективної діяльності. Саме вирішення цих питань і
обумовлює актуальність теми дослідження.
В даний час під стратегією розвитку підприємством
розуміють [1-4]:
– систему організаційно-економічних заходів щодо
досягнення довгострокових цілейпідприємства;
– генеральний напрямок діяльності підприємства, що
забезпечує узгодженняцілей, можливостей підприємства і
інтересів працівників;
– програму (стратегічний план) дій, що визначає пріоритети
проблем іресурси для досягнення основної мети;
– ділову концепцію досягнення конкурентних переваг
підприємства;
– засіб досягнення цілей;
– дослідження майбутнього, аналіз можливих сценаріїв
розвитку підприємства;
– постановку цілей і вироблення відповідних заходів по їх
досягненню;
– ідею, що дає переваги в конкурентній боротьбі;
– систему способів управління діяльністю підприємства;
– сукупність перспективних орієнтирів для роботи
підприємства.
Система
стратегічного
менеджменту
–
система
управління, що містить набір рішень і дій по формулюванню і
виконанню стратегій, розроблених для того, щоб досягти мети
організації [2, с. 56].
Ґрунтуючись
на
визначеннях
поняття
«стратегії
підприємства», наведених вище, «стратегію менеджменту
розвитку підприємства» визначимо наступним чином: стратегія
менеджменту розвитку підприємства являє собою систему
управлінських впливів на економічні та організаційні відносини
трудових колективів підрозділів підприємства по формуванню
напрямків його розвитку і досягнення цілей.
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Для ефективної реалізації стратегії важлива культура
організації, за допомогою якої керівництво створює і підтримує
цінності і дух компанії, що лежить в основі її успіху [1, с. 209].
Залежно від складності і організаційних змін процес
реалізації стратегії може зайняти від декількох місяців до
декількох років [2, с. 127].
Вважаємо,
що
успішний
менеджмент
розвитку
підприємства може бути досягнутий за рахунок: участі всього
управлінського персоналу (а не тільки представників
менеджменту вищої ланки) в процесі реалізації; присутності
вироблених внутрішньо організаційних комунікацій; наявності
повноцінного інформаційного обміну; застосування системи
менеджменту як чинника організаційної культури, здатної
стимулювати впровадження стратегічних ініціатив.
Усвідомлення вищим менеджментом суті стратегічного
менеджменту як необхідного принципу збереження і розвитку
підприємства в сучасних економічних умовах, як інструменту
тривалого, невпинного поступу організації до все більш високого
рівня якості продукції та управління – актуальна проблема
мікроекономіки сучасної України [1, с. 214].
Відомо, що на переважній більшості підприємств країни не
існує інтегрованої системи стратегічного менеджменту.
В кращому випадку вище керівництво під нею часто розуміє
інтенсифікацію комерційних зусиль маркетингових служб, що і
створює у нього ілюзію реалізації «ефективної практичної
стратегії». І якщо справи все одно йдуть погано, то керівництво
вважає головною причиною невдач роботу служби маркетингу
підприємства, хоча вдосконалення системи стратегічного
менеджменту є категоричною необхідністю сьогодення.
Це, швидше за все, є наслідком відсутності у вищого
керівництва багатьох підприємств необхідного для сучасних
економічних умов рівня компетентності. Найчастіше вище
керівництво підприємств не володіє необхідним комплексом
стратегічних знань і навичок, якістю мислення. Тому головну
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причину своїх невдач воно пояснює хаосом і безладом в
макроекономіці країни (хоча це і є об'єктивною реальністю, але
ставлення керівництва до неї має бути не пасивне, а активне) або
ж тим, що теорія і практика несумісні.
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В сучасних умовах головною метою будь якого
підприємства, незалежно від виду його діяльності та форми
власності, є отримання максимального прибутку, що неможливо
без ефективного управління ним. Прибуток є основним якісним
показником, що відображає фінансовий стан підприємства.
Сучасне трактування прибутку передбачає його розгляд як
об’єкта та інструменту управління, в якому поєднано інтереси
майже всіх суб’єктів економічної діяльності. Як важливий
показник оцінки фінансових результатів діяльності суб’єкта
господарювання, його фінансового стану і перспектив розвитку
прибуток
є
показником
ефективності
функціонування
підприємства в цілому й фінансових можливостей держави. Саме
тому він виконує контролюючу функцію та сигналізує про
необхідність заходів щодо зменшення собівартості продукції,
нарощування обсягів виробництва, доцільності змін у ціновій
політиці, розширення асортименту товарів.
Як активний та універсальний інструмент державного
регулювання економічних і соціальних процесів у державі,
прибуток концентрує інтереси підприємницьких структур, окремих
учасників господарської діяльності, різноманітних ланок економіки.
Сьогодні в економіці України питання одержання прибутку
і підвищення ефективності виробництва вельми актуальні.
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В економічній теорії мають місце різноманітні підходи до
трактування економічної сутності прибутку, але у стандартному
розумінні він визначається як різниця між виручкою від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та витратами на її
виробництво (собівартістю) [2, с. 172].
Але, необхідно зазначити, що як економісти-класики так і
сучасні вчені-економісти не мають єдності думок щодо визначення
змісту категорії «прибуток», тому теорія прибутку досі
залишається незавершеною та містить в собі певні протиріччя.
Еволюція поглядів на сутність прибутку починається з часів
виникнення меркантилізму, найвидатнішим представником якого
в Англіїї був Т. Мен [3, с. 162]. Джерелом прибутку
меркантилісти вважали зовнішню торгівлю. Вони стверджували,
що прибуток утворюється у сфері обігу, і визначали його як
різницю між продажною і покупною вартістю товару.
З виникненням у XVII ст. в Англії класичної школи політичної
економії, засновником якої був Уільям Петті виникає твердження
про «виробниче» походження прибутку, джерелом якого є не сфера
обігу, а праця, виробництво. Виходячи з того, що робітник в процесі
праці одержує не всю створену ним вартість, а лише мінімум засобів
існування, Петті розглядає питання про додатковий продукт, який
його власники обертають на свою користь.
У XVIIІ ст. наслідуючи вчення У. Петті набула розвитку
школа фізіократів, дослідження яких були спрямовані у сферу
виробництва. Вони стверджували, що прибуток створюється
лише в сільському господарстві. Основною формою доданої
вартості виступає земельна рента, яку фізіократи ототожнюють з
«чистим продуктом», що є результатом додаткової праці
робітника [2, с. 176].
Найвидатнішим представником класичної економічної
теорії XVIIІ ст. є Адам Сміт. Розглядаючи теорію прибутку
А. Сміта, необхідно підкреслити, що на відміну від
меркантилістів, які вважали, що прибуток утворюється у сфері
обігу і фізіократів, які пов’язували його із сільським
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господарством, А. Сміт першоджерелом прибутку визначає
тільки виробництво.
Давід Рікардо, представник класичної політичної економії
XVIIІ і початку XIX ст. був прибічником та продовжувачем теорії
трудової вартості А. Сміта. Як і А. Сміт, Д. Рікардо стверджував,
що прибуток створює лише праця. Аналізуючи співвідношення
прибутку із заробітною платою, він приходить до висновку, що
зростання заробітної плати призводить до зменшення прибутку, і
навпаки, збільшення прибутку відбувається внаслідок зниження
заробітної плати [4, с. 95].
Надалі концепція продуктивності капіталу переростає в
теорію трьох факторів виробництва – праці, капіталу і землі,
основоположником якої був Ж.Б. Сей. Прибуток розглядався ним
як винагорода підприємця за його промислові здібності в процесі
поєднання всіх факторів виробництва [3, с.138].
У середині XIX ст. набуває розвитку теорія додаткової
вартості К. Маркса. Прибуток утворюється як надлишок виручки
над витратами капіталу, який безоплатно привласнюється
власниками засобів виробництва. Джерелом прибутку К. Маркс
вважав додатковий продукт, створений в сфері виробництва і
реалізований у сфері обігу.
Лише в ХХ ст. починає формуватися самостійна теорія
прибутку, яка включає три головні джерела його походження:
послідовне введення в економічний процес технічних,
комерційних і організаційних інновацій; винагороду за
передбачений і непередбачений ризик; існування монополії –
обмеженої конкуренції у різних її видах [1, с. 158].
Суспільне визнання в той час отримала теорія прибутку
Й.Шумпетера. Прибуток, на думку Й. Шумпетера є винагородою
за підприємницьку діяльність, тобто – це «вартісний вираз того,
що створює або впроваджує підприємець» .
Іншу теорію прибутку розвиває Ф. Найт, який пов’язує
походження прибутку також із підприємницькою діяльністю, але
з іншим її аспектом, а саме – з фактором підприємницького
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ризику. Відповідно до його концепції, прибуток є винагородою
підприємця за прийняття рішень в умовах невизначеності.
Теоретично обґрунтував прибуток стосовно ринку на якому
панує декілька великих виробників Е. Чемберлен. Він
стверджував, що панування на галузевому ринку незначної
кількості крупних виробників призводить до формування ринкової
та цінової політики, проявом якої є завищення цін. [5, с. 55].
На думку Самуельсона на прибуток впливають не тільки
витрати живої праці. Він визначає прибуток як «надзвичайно
різносторонню категорію». Він вважає, що джерелом прибутку є
дохід від факторів виробництва, винагорода за підприємницьку
діяльність та впровадження технічних нововведень. До прибутку
також відносяться розбіжність між очікуваним та фактичним
доходом у зв’язку з невизначеністю (ризиком), монопольний
дохід тощо [3, с.102].
На сучасному етапі розвитку економіки прибуток від
господарської діяльності також трактується більшістю
економістів як перевищення доходів над витратами.
Так, С.Ф. Покропивний розглядає прибуток як частину
виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на
виробничу й комерційну діяльність підприємства [2, с. 89].
О.О. Гетьман та В.М. Шаповал роблять висновок, що «прибуток
представляє собою різницю між ціною реалізації та собівартістю
продукції (товарів, робіт, послуг), між обсягом отриманої виручки
та сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції» [2, с. 387].
Існує також багато інших трактовок, загальними для яких є
одне: прибуток – це кінцевий результат діяльності підприємства,
що характеризує абсолютну ефективність його роботи.
В економічній літературі завжди приділялася підвищена увага
даної категорії; сьогодні думки з приводу того, що ж таке прибуток
різняться; визначення прибутку в значній мірі залежить від тих
цілей, які ставлять перед собою дослідники; для успішного розвитку
будь-якого підприємства необхідно приділяти увагу такому
якісному показнику, як прибуток. Таким чином, підприємства
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повинні активно шукати всі можливі шляхи вдосконалення
виробництва, підвищення конкурентоспроможності та якості
продукції, що повинно сприяти зростанню прибутку підприємства.
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Через пандемію коронавірусу у світі у 2020-2021 роках та
нестабільну ситуацію з економікою у світі, питання покращення
використання матеріальних ресурсів ще більше загострилося.
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Матеріальними ресурсами прийнято вважати частину
виробничих засобів, а саме: основні та допоміжні матеріали,
будівельні матеріали, паливо та ін., які змінюють свою форму
за один виробничий цикл при використанні у виробництві, та
переносять свою вартість на вартість продукції. Необхідність
покращення використання матеріальних ресурсів полягає у
тому, що правильна та раціональна організація використання,
своєчасна та повна забезпеченість матеріальними ресурсами та
збалансованість будуть відігравати роль на результатах
виробництва та його якості, а отже і конкурентоспроможності.
На допомогу у питання забезпеченості підприємства
необхідними дешевими та якісними матеріалами для подальшого
їх використання приходить економічний аналіз. Головною метою
аналізу вважається отримання найбільш інформативних
параметрів через які можна зробити висновки й точну оцінку
щодо наявності у підприємства різних видів матеріальних
ресурсів з погляду необхідності оцінки ефективності
управлінських рішень щодо формування портфеля замовлень на
матеріальні ресурси.
Завдання аналізу наступні:
- оцінка забезпеченості виробництва матеріалами та аналіз
матеріально-технічного постачання;
- аналіз використання матеріалів у виробництві;
- визначення впливу забезпеченості матеріалами та
ефективності їх використання на обсяг виробництва.
Перелік даних завдань визначають зміст і порядок
проведення аналізу основних засобів.
Джерелами аналізу матеріальних ресурсів є наступні: «Звіт
про основні показники діяльності підприємства» (форма № 1 –
підприємництво), «Звіт промислового підприємства по
продукції» (форма № 1-П), «Примітки до фінансової звітності»,
оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання,
інформація складських і транспортних служб, відомості
аналітичного бухгалтерського обліку про надходження,
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витрачання та залишки матеріальних ресурсів; плани
матеріально-технічного постачання, нормативно-довідкові дані,
які регулюють господарську діяльність [1].
Для розв’язання управлінського завдання аналізу
ефективності використання матеріальних ресурсів розробляють
відповідні алгоритми. Основними алгоритмами аналізу
матеріальних ресурсів є:
- алгоритм аналізу стану виробничих запасів;
- алгоритм контролю ефективності формування портфеля
договорів на поставки матеріальних ресурсів;
- алгоритм контролю за витрачанням матеріальних ресурсів.
Для контролю за ефективністю формування портфеля
замовлень на матеріальні ресурси на підприємстві пропонуємо
структурно-логічну схему, зображену на рис. 1 [2].

Рис. 1. Алгоритм контролю за ефективністю формування
портфеля договорів поставок на матеріальні ресурси
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Хочеться приділити увагу таким чинникам, що є складовою
комплексу заходів для покращення використання матеріальних
ресурсів:
- затрати на них займають значну частину у собівартості,
що впливає на ціну та прибуток підприємства;
- така необхідна умова як ефективний процес постачання та
використання матеріальних ресурсів, яка є однією з гарантій
стабільності процесу;
- висока якість матеріальних ресурсів;
- контроль за використанням ресурсів, тому що ресурси, які
ми використовуємо у виробництві, є обмеженими, і якщо
підприємство не буде контролювати їх використання – може
виникнути дефіцит, чи згодом все приведе до екологічної
катастрофи людства.
Основні
показники
ефективності
використання
матеріальних ресурсів наступні:
- матеріаловіддача, яка розраховується як відношення
вартості товарної продукції до суми матеріальних витрат і
характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених
матеріальних ресурсів;
- матеріаломісткість
продукції
(розраховується
як
відношення суми всіх матеріальних витрат до вартості товарної
продукції).
- рівень використання матеріальних ресурсів за структурою
випуску продукції (розраховується як відношення суми
матеріальних витрат до собівартості продукції і характеризує
питому вазу матеріальних витрат у собівартості продукції).
- коефіцієнт споживання матеріалів (розраховується як
відношення фактичних матеріальних витрат до планових,
перерахованих на фактичний обсяг випуску та асортимент
продукції, і характеризує рівень ефективності фактичного
витрачання матеріальних ресурсів.
- часткові показники матеріаломісткості - металомісткість,
паливомісткість, сировинномісткість, енергомісткість, питома
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матеріаломісткість – характеризують рівень використання
окремих груп чи видів матеріальних ресурсів [3].
Одним з найгарніших та недооцінених сучасних варіантів
покращення використання ресурсів є вторинна переробка. По
всьому світу, особливо в країнах Європи це прийнято та доволі
популярно, але на території України поки що існує замало
підприємств та організацій що займаються вторинною
переробкою сировини, але за даними Мінрегіонбуду, з кожним
роком Україна рухається до європейських стандартів.
В Україні, щорічно викидають близько 10 млн тонн сміття,
з яких лише 600 тисяч йде на вторинну переробку чи спалюється.
Решта захоронюється на звалищах, яких, за офіційними даними, в
Україні понад 6 тисяч. Вони займають 9 тисяч гектарів. Це не 7%
території України, як поширювали чимало ЗМІ, але територія все
ж велика – приблизно стільки ж, як десята частина Києва або
площа міста Вишгород. Ще тисяча гектарів – несанкціоновані
стихійні звалища. Кількість населених пунктів, які впровадили
роздільне збирання побутових відходів: у 2015 році – 398, у 2016
– 575, у 2017 – 822, у 2018 – 1181. Це дуже позитивна динаміка,
оскільки країна щороку продукує понад 9 млн тон побутових
відходів, які захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищ і полігонів.
Головні напрями державного регулювання у сфері управління
відходами в найближчі десятиліття з урахуванням європейських
підходів визначає Національна стратегія управління відходами в
Україні до 2030 року. Одним із завдань Стратегії є забезпечення у
2023 році перероблення 15 відсотків побутових відходів за
допомогою стимулюючих інструментів, збільшення населення,
яке здійснює роздільне збирання побутових відходів, та введення
в
експлуатацію
нових
сміттєсортувальних
ліній
та
сміттєпереробних заводів [4].
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здобувач вищої освіти (магістр, 2 курс)
освітня програма «Міжнародні економічні відносини»
Науковий керівник: Потьомкін Л. М.
д.е.н., професор, професор кафедри економіки і міжнародних
економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
Все, що мають у своєму розпорядженні промислові
підприємства - основні фонди, виробничі запаси, готова продукція
у виробництві і на складі тощо, являє конкретну власність. Ця
власність спрямовується на виробництво певних видів продукції.
Даний напрямок стає ще більш актуальним у сучасних умовах
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різкого падіння масштабів виробництва, ускладнення системи
матеріально-фінансових потоків, переходу на методи інтенсивного
ведення господарства й всебічного здійснення режиму економії,
коли збереження власності набуло значення одного із істотних
факторів впливу на підвищення ефективності сучасного
інформаційно-орієнтованого виробництва.
Складна проблема збереження власності на підприємствах
промисловості може бути успішно вирішена не шляхом пошуку
якоїсь універсальної панацеї, а на основі комплексного підходу,
який
передбачає
застосування
широкого
спектру
взаємопов'язаних засобів, важливе місце серед яких має зайняти
інтегрована економічна діагностика. Необхідність включення
економічної діагностики у число засобів забезпечення
збереження власності випливає із того, що її методологія надає
можливість досліджувати і проконтролювати виробничогосподарські процеси на підприємствах, виходячи із
найрізноманітніших цілей, у тому числі і із позиції рівня
організації роботи щодо збереження власності [1]. Зокрема,
шляхом
проведення
спеціальних
економіко-аналітичних
досліджень можна зробити оцінку потенційної криміногенності
тієї чи іншої ланки виробництва (об'єднання, підприємства, цеху
та дільниці тощо); виявити характерні тенденції по здійснюваним
розтратам і розкраданням; дати розгорнуту характеристику
виробничого збитку, заподіяного із вини конкретних посадових
осіб; встановити законність списання проведених витрат; виявити
джерела можливих розкрадань засобів, покриття їх втрат та
непродуктивного використання і інше.
На практиці, і особливо у традиційних умовах роботи,
зазначені вище цільові економіко-аналітичні дослідження
виконуються у цілому ряді випадків не систематично й не завжди
із достатньою глибиною через великі витрати праці та часу, що
виникають у зв'язку із ручною обробкою великої кількості
показників звітності і регістрів обліково-економічного
забезпечення, а також різного роду калькуляцій, численної й
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різноманітної
нормативної
й
первинної
документації
бухгалтерського обліку.
Ефективність економіко-аналітичних досліджень щодо
збереження власності може бути різко підвищена в умовах
створення та функціонування у функціонально розвинутих
системах стратегічного управління міжнародно-економічною
діяльністю підприємств підсистем економіко-аналітичної
обробки інформації.
Аналітику надається можливість оперативного отримання
відомостей, що цікавлять його із машинних скупчень інформації,
які зберігаються у пам'яті електронних цифрових машин, і
зводиться до мінімуму технічна робота користувача із
портативними документами на паперових носіях. Для цього у
функціональній структурі підсистеми економіко-аналітичної
обробки інформації функціонально розвинутих систем
стратегічного управління аналізованої діяльністю підприємств.
Насамперед, повинні бути виділені спеціалізовані завдання
діагностики, які мають своєю метою формування даних для
контролю за станом збереження власності на суб’єктах
господарської діяльності. Крім того, отримання окремих форм
вихідних документів відповідної орієнтації доцільно передбачити
у ряді загальноприйнятих економіко-аналітичних завдань, що
може бути досягнуто як певною модифікацією алгоритмів
вирішення таких задач, так й деяким розширенням складу їх
початкових інформаційних даних.
У перелік спеціалізованих завдань підсистеми економікоаналітичної обробки інформаційних даних функціонально
розвинутих систем стратегічного управління діяльністю
підприємств на цьому рівні управління можна включити
наступні:
1) діагностика виконання плану заходів із збереження
власності по підприємству за рік;
2) діагностика нестач та втрат від псування цінностей по
підприємству за місяць, квартал, рік;
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3) діагностика потенційної криміногенності підприємства за
показниками діяльності за рік;
4) діагностика розтрат і розкрадань по підприємству за
місяць, квартал, рік.
Отримання окремих спеціальних форм вихідних документів
може бути запроектовано у задачах із діагностики якості
матеріальних та трудових нормативів, діагностики використання
матеріальних ресурсів, діагностики використання фонду
заробітної плати та ін.
В умовах функціонально розвинутих систем стратегічного
управління міжнародно-економічною діяльністю підприємств
інформаційною базою для отримання відомостей, які
характеризують збереження власності на суб’єктах господарської
діяльності, слугують загальносистемні масиви нормативнодовідкової інформації й інформаційні масиви, створювані у
окремих функціональних підсистемах (техніко-економічне
управління, бухгалтерський облік і звітність, управління
матеріально-технічним забезпеченням, управління транспортноскладським господарством, багато інших).
Так, наприклад, при діагностиці збереження матеріальних
ресурсів у якості початкової інформаційної бази будуть
слугувати: масиви показників звітності; масиви норм витрачання
матеріалів на виріб; масиви фактичного витрачання матеріалів у
натуральному вимірі на виріб; масиви витрачання матеріалів за
кореспондуючими рахунками; масиви руху матеріалів по
складах; масиви залишків матеріалів на складах у зіставленні із
нормами запасів; масиви нестач й втрат матеріалів за шифрами
аналітичного обліку і інші.
Наявний досвід свідчить, що формування економікоаналітичної інформації, орієнтованої на оцінку та контроль за
станом у об'єднаннях і на підприємствах збереження власності,
вимагає розробки й застосування у складі інформаційного
забезпечення
підсистеми
економіко-аналітичної
обробки
інформації функціонально розвинутих систем стратегічного
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управління міжнародно-економічною діяльністю промислових
підприємств спеціальної системи кодування, яка повинна бути
ув'язана із системою кодування функціонально розвинутих
систем стратегічного управління діяльністю підприємств. Мова
йде, у першу чергу, про розробку кодів видів розтрат, розкрадань,
нестач та втрат; кодів джерел розтрат, розкрадань, нестач і втрат;
кодів причин розтрат, розкрадань, нестач та втрат; кодів
винуватців розтрат, розкрадань, нестач і втрат; кодів місць
розтрат, розкрадань, нестач та втрат; кодів повноти
відшкодування збитку від розтрат, розкрадань, нестач і втрат;
кодів характеру відшкодування збитку від розтрат, розкрадань,
нестач та втрат; кодів видів заходів щодо запобігання розтрат,
розкрадань, нестач і втрат та інших.
Використання зазначених кодів дозволить не тільки
формувати необхідну інформацію у всіх потрібних для
користувача розрізах, а і організувати її систематизоване
накопичення та зберігання у базі даних підсистеми економікоаналітичної обробки інформації функціонально розвинутих
систем стратегічного управління діяльністю аналізованих
підприємств.
Одним із завдань із діагностики збереження власності на
підприємствах, яке може бути реалізовано у підсистемі
економіко-аналітичної обробки інформації функціонально
розвинутих систем стратегічного управління міжнародноекономічною діяльністю промислових підприємств, виступає
підсистема
діагностики
потенційної
криміногенності
підприємства
за
показниками
виробничо-господарської
діяльності за рік. Її призначення полягає у формуванні і поданні
відповідним користувачам інформації, яка дозволяє встановити
основні напрямки розвитку у роботі із контролю та забезпечення
збереження власності суб’єкта господарської діяльності й інше.
Початковими даними для вирішення завдання слугують
показники,
які
характеризують
виробничо-господарську
діяльність підприємства, які містяться у масивах нормативно146

довідкової інформації, а також у масивах, які створюються у
підсистемах техніко-економічного управління і бухгалтерського
обліку та звітності. Зокрема, у завданні використовуються
наступні масиви початкової інформації:
1) фактичні показники виробничо-господарської діяльності
підприємства за попередній рік;
2)
заплановані
показники
виробничо-господарської
діяльності підприємства за поточний рік;
3) фактичні показники виробничо-господарської діяльності
підприємства за поточний рік.
Основою побудови інформаційного інструментарію функції
інтегрованої економічної діагностики виступає інформаційна
модель комплексного аналізу та оцінки у функціонально
розвинутих системах стратегічного управління міжнародноекономічною діяльністю підприємств [2], яка розкриває характер
походження
економіко-аналітичної
інформації
усередині
підсистеми та поза нею (зовнішні зв'язки підсистеми) і описує
порядок документального оформлення інформації (рис.1).
Розробка інформаційного інструментарію підсистеми
повинна орієнтуватися на максимально необхідний перелік
вирішуваних завдань діагностики, для яких визначаються
початкові масиви постійної, змінної та проміжної інформації.
Важливо при цьому враховувати основні особливості
завдань підсистеми із точки зору сучасної електронної цифрової
обробки інформації, такі як:
1) велика кількість завдань із багатоцільовою класифікацією
інформації;
2) наявність завдань, які вирішуються за стандартними
алгоритмами й поодинокий пошук інформації.
3) встановлюються пункти збору, потоки інформації і обсяг
кожного інформаційного потоку;
4) вибираються технічні засоби збору та передачі
інформації; розробляються вихідні документи і інше.
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Рис. 1. Укрупнена блок-схема функціонально вирішення завдання
діагностики потенційної криміногенності підприємства за
показниками виробничо-господарської діяльності
Таким чином, у процесі створення інформаційного
інструментарію підсистеми діагностики у функціонально
розвинутій системі стратегічного управління міжнародноекономічною діяльністю промислових підприємств здійснюються
узгодження та ув'язка між собою усіх її функціональних та таких,
які забезпечують цій процес. Він відбувається у межах створення
інформаційного інструментарію усієї функціонально розвинутої
системи стратегічного управління аналізованою діяльністю
підприємств у цілому.
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здобувач вищої освіти (магістр, 2 курс)
освітня програма «Міжнародні економічні відносини»
Науковий керівник: Райчева Л.І.
к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і міжнародних
економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
Сталий шлях соціальної еволюції передбачає постійний
розвиток та вдосконалення економічних, соціальних та інших
систем конкретної країни. В основі цього процесу лежить
законодавча та нормативна база, зокрема для захисту праці,
забезпечення основи для їх безпечного функціонування, а також
формування освітнього та культурного рівня суспільства, яке
виробляє та продає певні товари та послуги.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону праці»,
охорона праці - це система правових, соціально-економічних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувальнопрофілактичних заходів та засобів спрямований на збереження
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життя, здоров’я та прав на працездатність у процесі трудової
діяльності [1].
Відповідно до вищезазначеного, наступні
принципи забезпечення охорони праці (мінімізація професійних
ризиків) були розподілені у ранговому порядку: юридичні;
управління; організаційні; орієнтування; технічні та ін.
Законодавчі принципи (юридичні дії) не випадково
висвітлюються насамперед, оскільки нормативно-правова база є
інструментом першого порядку для забезпечення працівників у
виробничому середовищі.
Однак безпека працівників тим більше залежить також від
розуміння важливості приватної та громадської безпеки та
культури праці кожного з них. Це розуміння, насамперед,
формується в процесі здобуття спеціальної освіти і безпосередньо
залежить від її якості [3].
Отже, очевидно, що певні системні зміни в державі тісно
пов’язані як із змінами в законодавчій базі, так і з відповідними
змінами в системі освіти. Досвід розвитку економічних систем у
розвинутих країнах довів, що підвищення рівня культури праці
одночасно підвищує рівень ефективності та безпеки виробництва.
Однак в Україні проблема із необхідним рівнем та якістю
охорони праці та промислової безпеки, як з точки зору
виробництва, так і особливо на етапі підготовки молодих
спеціалістів у навчальних закладах, є проблемою.
В рамках євроінтеграційних процесів у світі, законодавча
база України, щодо охорони праці, та відповідна підготовка
фахівців, зазнають суттєвих змін. По суті, ці процеси не мають
глибокого, науково обґрунтованого та всеохоплюючого
характеру, а відбуваються випадково та поодиноко, що, в свою
чергу, може призвести найближчим часом до різкого
збільшення кількості випадків професійного травматизму,
професійні захворювання, виробничі аварії та катастрофи. Тож
необхідно висвітлити сучасні проблеми у галузі охорони
здоров’я та запропонувати їх вирішення терміново прямо
зараз, поки ці процеси не будуть незворотними. Це дозволить
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протягом короткого терміну та безболісно адаптувати існуючу
систему охорони праці до європейських вимог [4].
Проблеми та перспективні шляхи розвитку охорони праці та
промислової безпеки в Україні та ЄС розглядались у наукових
роботах. Однак аналіз цих досліджень виявив певну кількість
невирішених проблем та недоліків.
Так, у працях А.А. Нетребського було проведено
порівняльний аналіз рівня професійного ризику в Україні та
країнах ЄС щодо основних видів економічної діяльності, а
також тенденцій зниження рівня охорони праці в Україні та
пріоритетних напрямків її збільшувати. Однак у той же час
практично не приділялось уваги аналізу правової та
нормативної бази України та країн ЄС з питань охорони праці,
як основоположної бази її безпеки, та проблемам професійна
освіта розглядається у дуже вузькому галузевому форматі, не
прив'язуючи їх до європейської освітньої реформи [5, c. 21-29].
Основним недоліком значної частини аналізованих
досліджень можна вважати наступне:

–

відсутність комплексного підходу до проблем охорони
праці та промислової безпеки в Україні на шляху до європейської
інтеграції;

– швидка втрата актуальності, враховуючи динаміку змін
законодавчої, освітньої, соціально-економічної та інших
державних систем в Україні за останні роки.
Для визначення перспективних шляхів підвищення рівня
охорони праці та рівня промислової безпеки на підприємствах
України необхідно вирішити наступні завдання:
–

провести порівняльний аналіз
виробничих аварій в Україні та ЄС;

структури

причин

–

виявити проблеми української нормативно-правової бази
у галузі охорони праці та адаптації промислової безпеки до
європейських стандартів;
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–

проаналізувати систему професійного навчання в галузі
охорони праці та промислової безпеки в Україні та ЄС;

–

визначити пріоритетні шляхи розвитку охорони праці та
промислової безпеки в Україні.
За основними показниками рівня виробничого травматизму
Україна значно випереджає країни ЄС. Основною причиною
нещасних випадків як в Україні, так і в ЄС, є невиконання
інструкцій з охорони праці. Основною проблемою адаптації
українського законодавства до європейського у сфері охорони
праці та промислової безпеки є відсутність інтегрованого підходу
та низький рівень нормативно-правових документів.
Рівень освітньої підготовки українських спеціалістів у
галузі охорони праці та промислової безпеки не лише
відрізняється за якістю (не в кращу сторону) від європейського,
але останнім часом значно погіршується порівняно з
попередньою професійною підготовкою.
Основними та пріоритетними шляхами вдосконалення рівня
охорони праці та промислової безпеки в Україні є розробка та
запровадження
єдиного
електронного
реєстру
та
загальнодержавної автоматизованої системи подання та
контролю змін та доповнень до законодавчої та нормативної бази
України щодо охорони праці, а також як реалізація позитивних
системних змін у освітньому рівні та свідомості майбутніх
фахівців, що відповідають європейській концепції.
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У туристичному бізнесі ризик настання небажаних подій та
їх негативних наслідків є особливо великим, оскільки сам
характер надання туристичних послуг часто пов’язаний із
перебуванням туристів у різних екстремальних і незвичних для
них місцях, де буває важко передбачити наявність несприятливих
для самопочуття туристів факторів або подій. До того ж у ході
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взаємодії великої кількості незалежних один від одного ділових
партнерів (закордонні туроператори, консульські служби,
адміністрації готелів, транспортні компанії тощо) імовірність
настання страхових випадків зростає.
Саме тому більшість країн, надаючи візу, вимагають
наявності страхового полісу, який повинен включати медичне
страхування. Це пояснюється тим, що жодна країна, навіть якщо
медицина в ній безкоштовна, не бажає нести витрати на допомогу
громадянам інших країн за рахунок своїх платників податків і
прагне гарантувати оплату послуг приватних медичних установ.
Тож обов’язковою складовою кожної програми страхування осіб,
які виїжджають за кордон, є медичне страхування.
Вивченням питання страхування туристичної галузі в
Україні займаються такі науковці, як Н.Є. Аванесова,
Є.В. Бєляєва, Н.М. Власова, Н.М. Внукова, В.В. Гуменюк,
А.В. Кошляк, Н.І. Машина, О.О. Охріменко, Ю.І. Руснак,
Л.П. Шматько та ін. Але дослідження проблематики медичного
страхування туристів є недосконалим і мало вивченим
вітчизняними науковцями, тому потребує більш детального
висвітлення.
Страхування громадян, які виїжджають за кордон, є
порівняно новим видом страхування в Україні, що активно
розвивається. Його виникнення пов’язане зі зміною способу
життя вітчизняних громадян i значним збільшенням кількості
закордонних поїздок. Крім того, багато країн не видають візи
туристам, які не мають страхового полісу – асистансу, що дає
право на отримання медичної допомоги.
Під медичним страхуванням громадян, які виїжджають за
кордон, мається на увазі страхування на випадок раптового
захворювання, тілесного ушкодження в результаті нещасного
випадку або смерті, яка настала під час перебування за кордоном
[1, с. 24]. Міжнародний поліс страхування медичних витрат
(асистанс) у разі раптового захворювання або нещасного випадку
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забезпечує організацію медичної допомоги протягом 24 годин у
будь-якій країні світу.
Договір страхування може передбачати: відповідальність
страховика за потреби медичного транспортування хворого до
найближчої або спеціалізованої лікарні; транспортування у
країну проживання з медичним супроводом; репатріацію тіла
застрахованого; дострокове повернення; екстрену стоматологічну
допомогу; юридичну допомогу та ін. [1, с. 48].
Головна мета «асистансу» – негайне реагування в
надзвичайних обставинах, надання клієнтові моральної,
медичної, а також технічної допомоги.
В Україні однією з перших страхових компаній, яка
утворила асистанський центр, була державна акціонерна страхова
компанія (ДАСК) «Укрмедстрах». Нині цей центр став окремою
компанією «Асістанс-Центр «L.I.S.», яка підтримує найтісніші
відносини з ДАСК «Укрмедстрах». Він має статус офісукореспондента «Europe Assistance» – лідера світового асистансу,
може надавати весь спектр допомоги застрахованим особам на
європейському рівні [2, с. 17].
На українському страховому ринку сьогодні пропонуються
сервісні страхові поліси, розроблені вітчизняними страховими
компаніями спільно з надійними західними партнерами
(компанії-асистанти Західної Європи, США, Канади, Японії).
Клієнтам страхових компаній сервісні компанії цілодобово
організовують допомогу в подорожі. Однією з відомих і
престижних сервісних компаній уважається мережа International
SOS Assistans, яка обслуговує близько 25 млн. осіб у багатьох
країнах світу [2].
Нині близько 40 страхових компаній пропонують послуги зі
страхування туристів, які виїжджають за кордон, серед них:
«АКВ-Гарант», «Алькона», «АСКА», «Гарант-Авто», «Галинстрах», «Енергополіс», «Інтерполіс», «Кредо-Класик», «Надра»,
«Народна страхова компанія», «Народно-фінансова страхова
компанія», HACK «Оранта», «Остра-Київ», «Оранта-Дніпро»,
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«Пан-Укрейн», «Скайд-Вест», «Строй-поліс», «Укрінмедстрах»,
«UTICO», «Фактотум» тощо [2].
Страхові компанії в Україні пропонують такі програми
страхування медичних та інших непередбачених витрат
громадян, які виїжджають за кордон: Поліс «Економ-класу»
гарантує: екстрену медичну допомогу й оплату медичних витрат;
організацію й оплату медичного транспортування туриста;
організацію й оплату репатріації тіла в разі смерті
застрахованого.
Поліс «Бізнес-класу» гарантує всі послуги полісу «Економкласу», а також оплату послуг екстреної стоматологічної
допомоги.
Поліс «VIP» забезпечує надання послуг полісу «Бізнескласу», а також:
− організацію й оплату відвідин родича в разі госпіталізації
застрахованого;
− організацію й оплату дострокового повернення
застрахованого в Україну в екстреній ситуації;
− організацію й оплату дострокового повернення в Україну
неповнолітніх дітей застрахованого, які залишилися без нагляду;
− організацію й оплату юридичного захисту застрахованого;
− організацію допомоги в разі втрати документів.
Сьогодні існують дві форми страхового обслуговування
туристів:
− компенсаційна – передбачає оплату самим мандрівником
усіх медичних витрат і відшкодування їх лише після повернення
на батьківщину, що, зазвичай, незручно, тому що змушує туриста
мати при собі значний грошовий запас на цей випадок;
− сервісна (асистанс) – передбачає перелік послуг, які
надаються в необхідний момент у натурально-речовій формі або
у вигляді грошових коштів через технічне, медичне й фінансове
сприяння.
Договір страхування можуть укласти: юридичні особи
незалежно від форм власності на користь своїх співробітників
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віком до 80 років; дієздатні фізичні особи на свою користь або на
користь будь-якої фізичної особи віком від 1 до 75 років. Строк
дії договору страхування – від 1 до 365 днів залежно від
тривалості поїздки.
Страховий поліс може бути короткостроковим (у якому
чітко зазначається кількість днів перебування за кордоном), а
також страховики пропонують довгострокові поліси (наприклад
мультиполіс), які дозволяють застрахувати за один раз усі
подорожі протягом тривалого часу (півроку, рік). Це дуже зручно
для тих, у кого трапляються раптові закордонні відрядження, а
часу на оформлення полісу обмаль [3, с.427]. Страховик не
відшкодовує витрат туриста, якщо вони не належать до страхових
випадків.
Отже, проведення добровільного медичного страхування
туристів, які виїжджають за кордон, сприятиме убезпеченню
власних медичних витрат, а продукти з цього виду страхування
дозволять отримати своєчасну, якісну та кваліфіковану медичну
допомогу.
З кожним днем медичне страхування стає все більш
популярним і затребуваним. Крім того, саме медичне
страхування вже давно перетворилося на деяку форму
соціального захисту людини та її матеріальних інтересів у
питаннях охорони здоров’я. Адже саме медичне страхування
гарантує, що всі витрати на медобслуговування, а також на
купівлю медикаментів будуть сплачені. У разі оформлення
медичного страхування всі витрати, пов’язані з оплатою
лікування і медикаментів, візьме на себе страхова компанія.
Поліс забезпечить захист від будь-яких проблем із здоров’ям, які
можуть виникнути в період подорожі.
Медичне страхування туристів, які виїжджають за кордон, –
це життєва необхідність, що допоможе зберегти здоров’я, а в
деяких випадках – життя.
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здобувач вищої освіти (магістр 2 курс)
освітня програма «Міжнародні економічні відносини»
Науковий керівник: Райчева Л.І.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і міжнародних
економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
Зовнішньоекономічна діяльність сьогодні має значний
вплив на економічний розвиток країни. В даний час практично
немає галузі, яка прямо чи опосередковано не мала б контактів з
зовнішніми ринками.Швидко розвиваються прямі зв'язки та
створюються спільні підприємства, в яких зростає кількість
бартерних операцій [1].
Для ефективної роботи на зовнішніх ринках потрібно дуже
гнучке використання різноманітних маркетингових заходів,
методи, що враховують коливання ринку та прогноз розвитку
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іноземних ринків, торгові звичаї та особливості навколишнього
маркетингового середовища.
Крім того, при доступі на зовнішній ринок додатково
доводиться аналізувати митні правила, курси валют тощо.
Основним мотивом виходу фірм на зовнішні ринки є міжнародні ринки. Так, багато найбільших фірм мають більше половини
доходу від продажів, здійснених за кордоном. Успіх або невдачі у
зовнішній торгівлі значною мірою пов'язані з конкурентоспроможністю та пропозицією на території Українина світовому ринку
товарів. Активне проникнення на міжнародні ринки американських,
японських, західноєвропейських компаній перетворили світовий
ринок на арену бурхливих битв та гострого суперництва [3].
Основними методами регулювання зовнішньоекономічних
відносин є: фінансове, валютне, кредитне, митне, тарифне та
нетарифне регулювання; забезпечення експортного контролю;
визначення політики у сфері сертифікації товарів у зв'язку з їх
імпортом та експортом; адміністративні засоби регулювання.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності забезпечується використанням відповідних інструментів та засобів вибір
ефективних методів впливу.
Методи державного регулювання поділяються на
регулювання тарифів та нетарифне регулювання;
Регулювання тарифів відноситься до економічних методів
регулювання, а нетарифне регулювання – до адміністративних
методів.
Основним тарифним методом регулювання зовнішньоекономічної діяльності є митний тариф (мито). Розмір мита
можна визначити двома способами: у вигляді певної вартості на
одиницю обсягу товару (в євро); у відсотках від митної вартості
товару. Для регулювання зовнішньоекономічної діяльності
застосовуються нетарифні методи, такі як ліцензування,
квотування. Для експорту та імпорту певних видів товарів вам
потрібно отримати ліцензію, і ви повинніплатити за ліцензію.
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Коли товари та транспортні засоби перевозяться через митний
кордон, встановлюються різні типи митних платежів.
Ввізні та вивізні митні збори сплачуються відповідно до
законодавства України про митний тариф. Документ постійно
оновлюється, оскільки мита збільшуються для окремих товарів,
для інших вони зменшуються залежно від зовнішньоекономічної
політики, що проводиться державою. Ці зміни вносить
відповідний законодавчий орган та заздалегідь повідомляються
учасникам господарської діяльності [2, c. 189-240].
Зовнішньоекономічна діяльність реалізується як на рівні держави, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання. У першому
випадку зовнішньоекономічна діяльність спрямована на створення
міждержавних основ співпраці, створення правових, торгових та
політичних механізмів що стимулюють розвиток та підвищення
ефективності зовнішньоекономічної діяльності відносин.
Підприємство є економічним суб'єктом, який на основі
використання економічних ресурсів виробляє та продає товари,
виконує роботи, надає послуги. Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства - це сфера економічної діяльності, пов'язана з
міжнародним виробництвом інтеграція та кооперація, експорт та
імпорт товарів та послуг, доступ до іноземних ринків.
Основними формами зовнішньоекономічної діяльності
підприємств є зовнішньоекономічна діяльність і міжнародна
кооперація виробництва.
Важливу роль відіграє державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності полягає в регулюванні зовнішньої
торгівлі, інвестицій та іншої діяльності у галузі міжнародного
обміну
товарами,
інформацією,
роботами,
послугами,
результатами інтелектуальної діяльності [4]. Регулювання
зовнішньоторговельної діяльності за допомогою торгової
політики здійснюється державою з метою забезпечити сприятливі
умови для зовнішньоторговельної діяльності, а також захистити її
економічні і політичні інтереси. Торгова політика України є
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невід'ємною частиною економічної політики, вона спрямована на
створення сприятливих умов для українських експортерів,
імпортерів, виробників та споживачів товарів та послуг.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Гребельник
О.П.
Основи
зовнішньоекономічної
діяльності: Підручник. вид. 3-тє перероб та допов. Центр навч.
літ. 2008. 432 с.
2. Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності:
теоретичні основи і прикладні аспекти: навч.-метод. посіб. Львів :
Інтелект-Захід, 2006. 260 с.
3. Козик В.В.
та ін. Зовнішньоекономічні операції і
контракти :навч. посіб.. Київ: Знання, 2004. 608 с.
4. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність
підприєм-ства: навч. посіб. Київ :Знання, 2006. 462 с.
5. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України.
URL: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/959-12(дата звернення
23.04.2021)

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТА
АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Красько О.І.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 4 курс)
Науковий керівник: Левкіна Р.В.,
д.е.н., проф., зав. кафедри підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності
Харківський національній технічний університет сільського
господарства ім. П. Василенка
Функціонування суб’єктів аграрного підприємництва в
сучасних умовах невизначенності і постійих змін у зовнішньому і
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внутрішньому середовищі вимагає від керівництва побудови
такого механізму управління, результатом запровадження якого
має бути сталий розвиток. У даній статті не будемо зупинятися на
наведенні числених визначень поняття «сталий розвиток»,
оскільки такою проблематикою займалися вітчизняні і зарубіжні
науковці, такі як: Л.Г. Мельник, Л. Хенс [1], М.Й. Малік [2],
О.О. Красноруцький [3], О.В. Шубравська [4].
Головним є те, що такий розвиток повинен забезпечувати
сталі економічні показники без завдання шкоди навколишньому
середовищу та підтримувати соціальні показники на високому
рівні. Спираючись на результати наукових досліджень викладачів
ХНТУСГ ми підтримуємо тезу про триєдність поняття «сталий
розвиток», яке складається із економічної, соціальної та
екологічної складових [5].
Проте наші дослідження щодо подальшого розвитку
теоретичних і практичних засад сталості суб’єктів аграрного
підприємництва доводять необхідність включення такої
складової як енергетична.
На наш погляд, дана складова може бути рівноцінною
попереднім не зважаючи на поверхневі висновки про її походження
і залежність від екологічної та економічної складових [6]. У той же
час сприятливими умовами для розвитку аграрного підприємництва
є максимальне вирішення соціальних і екологічних проблем.
До соціальних проблем в Україні необхідно віднести, перш
за все, відновлення, а подекуди навіть розбудову соціальної
інфраструктури у сільських населених пунктах. З іншого боку,
соціальна складова у структурі механізму управління розвитком
підприємств є найбільш складною і вимагає не лише коштів, а
формування відповідного мотиваційного механізму, врахування
психологічного стану працівників, їх менталітету, культури [7].
Це пояснює вибір теми публікації і характеризує її актуальність.
Теоретичні і практичні аспекти вирішення проблем управління
розвитком суб’єктів аграрного підприємництва і взаємодії
складових механізму у працях вказаних науковців певною мірою
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враховують особливості аграрної спеціалізації і акцентують увагу на
необхідності вирішенні соціальних завдань [6].
Так
соціально–економічний
розвиток
підприємства
представляє собою процес незворотньої, спрямованої на
закономірної зміни економічного стану та соціальної
інфраструктури господарюючого суб’єкта при переході на новий
якісний рівень [4].
До структурних складових механізму розвитку суб’єктів
аграрного підприємництва слід віднести економічну, соціальну,
екологічну та енергетичну. Проведення фундаментальних
досліджень проблематики сталого розвитку підприємств овочевої
спеціалізації підтверджують дану тезу [5].
Механізм управління розвитком є надзвичайно чутливим до
дії мотиваційного механізму, спрямованого на високопродуктивну
працю, запровадження інноваціних розробок у виробничо-збутову
діяльність та розвиток аграрного підприємництва. Тому саме
соціально орієнтований мотиваційний механізм дозволяє
врахувати соціальну складову на мікрорівні [7].
Отже
механізм
управління
суб’єктами
аграрного
підприємництва вимагає розробки ефективної системи
управління соціально – економічними взаємовідносинами. Така
система представляє собою сукупність інструментів, важелів,
методів, чинників для проведення діагностики соціальноекономічних процесів на підприємстві, аналізу її результатів,
корегування, планування і прогнозування та запровадження
заходів для досягнення цілей на короткострокому і
довгостроковому періодах [5].
В умовах розвитку ринкових відносин, жорсткої конкуренції
за ринок збуту механізм повинен містити важелі впливу на імідж
підприємства і його репутацію. Репутація являє собою непрямий і
не економічний інструмент впливу на рівень економічної і
соціальної відповідальності працівників і керівництва.
Висновки. Відсутність чіткого і однозначного поняття
«механізм
управління
розвитком
суб’єктів
аграрного
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підприємництва» дозволила підійти до його визначення з точки
зору соціально–економічних взаємовідносин у межах екологічної
прийнятності та енергетичної ефективності.
Головними принципами слід визначити: систематичність,
комплексність, безперевність, адаптаційність, інноваційність, що
спрямовані на створення умов та використання потенційних
можливостей для вирішення взаємопов’заних і взаємозалежних
економічних, соціальних, екологічних і енергетичних завдань з
метою досягнення довгострокових конкурентних переваг на
ринку різних видів сільськогосподарської продукції.
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СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА
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здобувач вищої освіти (бакалавр, 2 курс)
освітня програма «Менеджмент»
Науковий керівник: Іщейкін Т. Є.
к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту
Полтавський державний аграрний університет
Ринкові перетворення в економіці України, її промисловості
вимагають нових підходів до управління виробничим
підприємством. Особлива увага приділяється вивченню та
застосуванню операційного менеджменту задля досягнення
ефективного
управління
виробничими
системами
господарюючих об`єктів.
Так, за рахунок більш ефективного управління операціями
Японія значно перевершила США як за рівнем продуктивності,
так і конкурентоспроможності товарів у багатьох галузях
промисловості. У західній і українській науковій літературі
приводиться значна кількість пояснень цього факту. Спільним у
цих публікаціях є те, що Японія розробила і реалізувала найбільш
ефективну технологію управління операціями, показавши тим
самим, що ефективне управління операціями є основною
конкурентною перевагою будь-якого підприємства.
Операційна система – поняття значно ширше, так як носить
регулюючий характер з явно вираженими управлінськими
функціями. Операційна система створюється та функціонує
враховуючи стратегію операційної діяльності, яка, в свою чергу,
є однією з функціональних стратегій розвитку організації. Щодо
структури операційної системи науковці не мають однозначного
твердження [2, с. 401].
Операційну систему виробничого підприємства вченіекономісти зазвичай поділяють на три підсистеми:
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- планування і контроль;
- виробництво;
- забезпечення.
У складі системи управління операційною діяльністю
доцільно виділяти такі підсистеми:
- структура управління;
- техніка управління;
- функції управління;
- методологія управління.
Організаційна структура і техніка управління є елементами
механізму управління і включають відповідно:
- функціональну й організаційну структуру, схему
організаційних
відносин,
професіоналізм
управлінського
персоналу;
- комп'ютерну й оргтехніку, канали передачі інформації
(інформаційні мережі зв'язку), систему документообігу.
Процес управління як елемент управлінської діяльності
містить у собі: систему комунікацій, розробку і реалізацію
управлінських рішень, інформаційне забезпечення. Управління
операційною системою має відношення до однієї з трьох базових
функцій будь-якої організації – виробництва, головний зміст якої
полягає у діяльності зі створення товарів споживчого
призначення [1, c.112].
Особливістю
управління
операційною
системою
підприємства є її спрямованість на рішення завдань операційної
діяльності, які мають стратегічну важливість для виробничого
підприємства. Отже управління операційною системою
підприємства являє собою сукупність заходів та методів
реалізації управлінських рішень щодо розробки, проектування,
планування,
контролю,
забезпечення
та
організації
функціонування виробничої системи підприємства.
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Науковий керівник: Головченко О.М.,
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і міжнародних
економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
Корені франчайзингу ідуть у Середньовіччя. Франчайзинг з
того часу пройшов довгий шлях розвитку. Це становлення
відбувалося не просто в різних країнах, але і в різних історичних,
економічних, соціальних, психологічних та правових умовах.
Саме тому поняття франчайзингу, його основних елементів у
різних країнах розумілося й розуміється дещо по-іншому, що є,
безумовно, своєрідним бар'єром у співпраці між франчайзером та
франчайзі з різних країн.
У середньовічній Англії король надавав знаті різні права,
наприклад, збирати податки на визначеній території в обмін на
необхідні владі послуги. Громадянам давалися дозволи
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(франчиза) продавати товари на ринках, брати участь у ярмарках.
І в наші дні у Великобританії ще продовжують діяти стародавні
франчизи, що надають їхнім власникам права на утримування
ринків, проведення ярмарків, утримування поромів і мостів.
У такий спосіб з давніх часів влада делегувала частину своїх
повноважень в обмін на капітал або необхідні послуги, тим
самим впродовж століть закладаючи фундамент сучасного
франчайзингу [2, с.99].
Сьогодні франчайзинг (фр. franchise — пільга, привілей) —
це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними
сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої
одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом,
відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями,
репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій
стороні (франчайзі) користуватися цією системою на певних
умовах [1, с. 93].
Одним з сучасних та найбільш наочних і переконливих
прикладів розвитку і становлення франчайзингової системи є
діяльність всесвітньо відомої фірми «Макдональдс», що у даний
час може розглядатися як безперечний лідер в індустрії швидкого
харчування.
Успіх «Макдональдса» обумовила, у першу чергу, фанатична
віра в ідею забезпечення високого рівня якості обслуговування.
У той час, коли інші франчайзери просто дублювали основні
напрями свого бізнесу, компанія «Макдональдс» послідовно
поліпшувала кожен аспект своєї діяльності.
Найвищий підйом у розвитку франчайзингу продовжувався
впродовж наступних десятиліть до кінця 80-х років. У 1984 році
майже третина обсягу продажу у всіх магазинах США (близько
500 млрд. доларів) була реалізована через франчайзингові фірми.
Франчайзинг створює 13 % національного багатства у
валовому національному продукті - це втричі більше, ніж
торгівля автомобілями. Як роботодавець франчайзинг надає
понад 7 мільйонів робочих місць, причому дуже багато з них для
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некваліфікованих робітників, що не мали іншої можливості
знайти роботу. За даними міністерства торгівлі США реалізація
товарів і послуг компаніями, що працюють за системою
франчайзингу, зростає на 10% щомісяця Американський
франчайзинг, набувши великого внутрішнього досвіду, рушив за
кордон, щоб пустити паростки на інших ринках. Багато компаній
продали свої франчизи в інших країнах, а деякі з них швидкими
темпами розширюють свою міжнародну мережу [4, с. 195].
Бурхливий розвиток франчайзингу спостерігається в Канаді,
Західній Європі, Японії, державах Тихоокеанського регіону,
Австралії, країнах регіону Карибського моря. Франчайзери з
інших країн, у свою чергу, придивляються до ринку США.
Очевидно, міжнародний франчайзинг найближчим часом буде
розвиватися ще більш швидкими темпами. Франчайзери шукають
потенційних франчайзі у закордонних країнах, а багато
приватних осіб і фірм активно шукають франчайзерів з інших
країн, щоб придбати їхню ліцензію і права і за їх фінансової
підтримки, на їхній технології виробництва й обслуговування
робити свій прибутковий бізнес.
Франчайзинг поєднує в собі переваги, характерні малим
підприємствам, з одного боку, і крупним компаніям, з іншого.
І франчайзі, і франчайзер одержують один від одного те, що у
них окремо відсутнє, швидше ніж це можна досягти в звичайній
практиці підприємництва
Переваги франчайзингу для фірми, що надає свою торгову
марку для використання іншим господарським суб'єктам, полягає
в тому, що у такий спосіб вона розширює свій ринковий вплив,
отримує додатковий плацдарм у конкурентній боротьбі, може
користуватися місцевими можливостями та ресурсами франчайзі,
його послугами щодо проведення власної рекламної,
маркетингової політики.
Такі відносини засновуються на ліцензійній угоді, причому
додатково до надання ліцензії, що є головним змістом
франчайзингу, принципал, головна структура або франчайзер
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можуть надавати оператору або франчайзі технічну допомогу,
забезпечувати навчання, кадрову перепідготовку персоналу,
консультації тощо. У певних рамках франчайзі зберігає
господарську самостійність, але в стратегічних рішеннях та в
основній господарській діяльності мусить перебувати в руслі
ділової стратегії партнера [3].
Сама угода франчайзингу (франшиза, франшиз, франчайз)
укладається, як правило, для діяльності на певному
географічному ринку протягом певного періоду.
Модель франчайзингу є надзвичайно важливою для малого
бізнесу, а також містить значний потенціал співробітництва
невеликих господарських структур із великими фірмами, ТНК,
провідними виробниками – власниками відомих торгових марок.
Розвитку франчайзингу сприяють процеси глобалізації.
Починаючи з 90-х років XX ст. дедалі активнішою учасницею
угод типу франчайзингу стає Україна. Причому в нашій країні
можливості розвитку цієї форми міжнародного співробітництва
відкрились саме у зв'язку з лібералізацією соціальноекономічного життя взагалі та сфери взаємодії із закордонними
партнерами зокрема [5, с.165].
Франчайзинг в Україні достатньо динамічно розвивався в
роздрібній та оптовій торгівлі, але останні роки розвиток суттєво
уповільнюється внаслідок загальної економічної та політичної
ситуації в країні. Як результат, іноземні інвестори перестають
довіряти власні активи торговому бізнесу, оскільки українське
законодавство не може гарантувати фінансову безпеку та
повернення інвестованих коштів у франчайзинговому бізнесі.
Також як для франчайзера, так і для франчайзі існують ризики
недобросовісної поведінки до та після укладення договору,
оскільки
відсутній
законодавчо
закріплений
принцип
добросовісності, який є обов'язковим для даного виду бізнесу.
Зростання кількості франчайзингових підприємств при
недосконалому законодавстві стає все більш неконтрольованим.
Тому важливо приділяти більше уваги підтримці франчайзингу з
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боку держави, внести його в програму підтримки малого і
середнього бізнесу, прийняти закон про франчайзинг, внести
зміни в нормативно-правові акти та створити систему податкових
пільг для суб'єктів франчайзингу. Загалом в Україні досить
широкі перспективи для використання франчайзингу, що
дозволить підвищити загальну культуру торгових відносин,
побудувати комплексну систему для малого та сер реднього
підприємництва,
освоїти
нові
технології
торгового
підприємництва.
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Зміни в економіці відбуваються майже щодня.
Найважливішим завданням бізнесу є збільшення прибутку. Без
цього прагнення процвітання підприємства чекати не варто.
Головні шляхи підвищення прибутку давно і всім відомі. До них
відносяться скорочення витрат, зміна і розробка цінової політики,
оптимізація виробництва.Але це анітрохи не спрощує ситуацію.
Правильний вибір типового рішення - не найпростіше
справа. Щоб зорієнтуватися в ситуації і зрозуміти, що робити
далі, потрібно проаналізувати поточний стан справ [1]. Якщо
доходи компанії зменшуються, перш за все, потрібно зрозуміти,
що стало причиною цього. Тільки після цього варто приймати
рішення і опрацьовувати можливі сценарії збільшення доходу.
Аналіз складаєтся:
 Оцінку ефективності фінансової діяльності компанії.
 Підготовку структури доходів підприємства.
 Визначення переліку формування прибутковості.
 Аналіз пропорційності розподілу прибутку всередині
компанії.
 Визначення розміру резервів.
За підсумком аналізу потрібно скласти звіт, який буде
включати нову стратегію розвитку компанії та шляхи підвищення
прибутковості її діяльності.
Перші кроки до збільшення прибутку підприємства:
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 Як говорилося вище, всі варіанти підвищення
прибутковості підприємства можна розділити на три великі
групи: скорочення витрат, підвищення націнок і зростання
товарообігу. Перші два способи дозволяють швидко заробити
гроші, з решти - вимагає більше часу, але він більш стабільний.
Тут саме час ввести нове поняття - «цінний кінцевий продукт».
 Цінний кінцевий продукт - результат кількох
взаємозалежних один з одним операцій. Цінність - це
характеристика, яка означає, що продукт можна обміняти на інші
ресурси. Кінцівка - властивість, що говорить про те, що
використовувати продукт можна відразу, без підготовки. Цінний
кінцевий продукт може відрізнятися в рамках однієї компанії.
Скажімо простіше: для кожного відділу і посади він буде своїм.
Якщо правильно його визначити, то оптимізувати роботу
співробітників труднощів не складе. А це прямий шлях до
розвитку підприємства.
 Прибуток допомагає вирішувати різні завдання, що стоять
перед підприємством.
Одне з найважливіших правил - навик розрахунку прибутку.
Вистачить і простої формули, в яку входять доходи, постійні і
змінні витрати [2, 3].
Фактори і резерви збільшення прибутку і рентабельності
фірми.Вважається, що нормальним зростанням прибутковості для
компаній вважається дворазове значення. Однак це правило
справедливо лише для організацій, що існують на ринку 5 і
більше років [3, с. 123]. Добитися такого зростання можна, якщо
регулярно працювати над:
 Підвищенням зворотного зв'язку із замовниками,
збільшення клієнтської бази. Для цього можна почати
співпрацювати з компанією, яка вже має велику клієнтську базу.
Співпраця може будуватися на презентації такою компанією
вашого продукту за певний відсоток від доходу. Ще один спосіб партнерські відносини з суміжними по інтересам компаніями.
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 Підвищенням конверсії. Для цього варто оцінити
потенційних клієнтів на етапі знайомства з ними. Якщо ви
розумієте, що покупка здійснена не буде, не варто витрачати на
людину свого часу. Також підвищити відсоток конверсії можна за
допомогою прокачування менеджерських навичок і грамотного
маркетингу.
 Збільшенням середнього чека. Зробити це можна за
допомогою пропозиції клієнтам продукції більш високої якості,
випуску товарів зі збільшеною фасуванням, перехресних
продажів (пропозиції клієнтам товарів, пов'язаних або
доповнюють основну продукцію).
 Збільшенням маржинальної прибутку. Обсяг продажів
через збільшену маржі не скоротиться, головне надати
споживачеві продукт високої якості і попрацювати над сервісом.
 Зростанням кількості повторних продажів. Для цього
потрібно зробити так, щоб клієнт залишився задоволений
першою покупкою.
Ефективні методи і перевірені часом стратегії. Оптимізація
діяльності компанії для збільшення її прибутку може бути
досягнута декількома методами. Найкраще працює спосіб
вишукування резервів на підвищення рентабельності. Для цього
має бути поетапно проаналізувати кожне джерело надходження
грошових коштів [4, с. 230].
Збільшення прибутку підприємства шляхом скорочення
витрат. Найчастіше для зростання доходів компанії починають
досліджувати ринок, підключають маркетологів, переробляють
бізнес-процеси. Але не завжди це потрібно. Іноді має сенс обрати
простіший шлях - скорочення витрат. Для цього потрібно:
 Знизити собівартість одиниці товару за рахунок
скорочення всіх типів витрат.
 Визначити список проблем і прописати шляхи їх
вирішення. Обов'язково потрібно встановити коло відповідальних
і позначити їм дедлайни.
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 Знизити витрати (визначити перелік можливих з них
потрібно в ході аналізу).
Підвищити прибутковість підприємства можна тільки тоді,
коли керівництво націлене на регулярний пошук можливостей
скорочення витрат. При цьому це повинні бути такі способи, які
не шкодять компанії і якості продукту: всі нововведення повинні
бути тільки на благо.Приклади збільшення прибутку
підприємства під час кризи [5.с.215].
Ми живемо в кризовий час. Але такий час не єдине в бізнесісторії. У різний час були різні кризи, з яких компанії були
змушені якось викручуватися і знаходити способи триматися на
плаву. Для цього ними було використано такі тактики:
 Розгін-гальмо. Техніка полягає в інвестуванні в головний
напрямок бізнесу. Такий спосіб вибрала американська компанія
Arrow Electronics, яка була змушені шукати способи виживання в
кризу 1987-1990. Протягом другого кризового року компанія
закрила всі склади і скоротила інші свої операції. Завдяки цьому
компанія поліпшила становище і отримала 10 млн. дол. прибутку.
До цього компанія була в боргах. Щоб скоротити розмір боргу,
вона була змушена продати бізнес з переробки свинцю. Всі ці дії
вивели компанію в лідери ринку, і вже в 1991 році вона почала
кампанію з поглинання інших фірм і масштабування своїх бізнесів.
 Концентрація на основній діяльності компанії. Цим
способом скористалася знаменита південнокорейська компанія
Samsung Group і її дочірнє підприємство Samsung Electronics.
Азіатська криза почалася в 1997 році, тоді розмір боргу компанії
США становив 38 млрд дол. США. Організація відмовилася від
усіх напрямків, крім основного. Концентрація зусиль припала на
стратегію розвитку головного напрямку, завдяки чому компанія
вийшла в світові лідери ринку електроніки.
 Злиття та поглинання. Це дозволяє скоротити вартість
активів і об'єднати зусилля для боротьби з кризою. Щоб
організувати об'єднання, потрібно оцінити ефективність цих дій.
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У виграші повинна залишатися кожна компанія. Зазвичай для
поглинання використовуються компанії, що випускають
висококонкурентні товари. Цим методом використовувалися
компанії Alaska Milk і Hana Electronics [6, с. 140].
Таким чином, навіть в кризовий час можливо вивести
компанію в лідери і не тільки позбутися від боргів, але і вийти в
прибуток. Для цього потрібно почати з початку, крок за кроком
аналізувати свою компанію так, ніби вона чужа. Не варто думати,
що вам відомі всі процеси, що в ній протікають. Зазвичай аналіз
оголює те, про що керівник навіть не здогадувався. Тому ключ до
збільшення доходу криється у визначенні ефективних і збиткових
напрямків, чіткому контролі діяльності співробітників і виробленні
стратегії розвитку компанії і оптимізації бізнес-процесів.
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Міжрегіональної Академії управління персоналом
Людські ресурси вважаються найважливішими активами
організації, але дуже мало організацій здатні повністю
використати цей потенціал. Банки являються важливими
суб’єктами в процесі функціонування економічної системи будьякої країни, тому забезпечення їх ефективної діяльності являється
важливим питанням. Банківська галузь – це галузь, що базується
на знаннях, тобто для ведення бізнесу важливим є обізнаний та
добре оснащений працівник. Люди можуть трансформуватися в
людські ресурси, коли вони забезпечені відповідними знаннями,
навичками та компетенціями. Зважаючи на це, управління
людськими ресурсами комерційних банків набуває значної
актуальності в сучасних умовах господарювання.
Банки можуть також надавати такі фінансові послуги, як
управління капіталом, обмін валюти та сейфи. Банки створюють
ліквідність для населення на балансі шляхом перетворення
відносно неліквідних активів, наприклад: зобов'язань за позиками
та подібних вимог до ліквідних фондів. Іншими завданнями банків
є зниження процентної ставки, кредиту, курсу іноземної валюти та
ризику ліквідності. Деякі з найбільших банків перетворилися на
багатопродуктові
конгломерати
фінансових
послуг,
які
пропонують роздрібні банківські послуги, інвестиційні банкінги,
страхування та послуги з управління капіталом [1].
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Крім того, існують різні речі, які стосуються управління
банками, наприклад: персонал, людські ресурси, безпека,
управління об'єктами, технології та логістика тощо. Банки
поділяються на різні типи, але найбільш поширеними є
комерційні банки, інвестиційні банки і центральні банки.
У більшості країн національний уряд або центральний банк
регулює діяльність банків. Центральний банк – це керівник інших
банків, який виконує функції начальника та відповідає за
економічну стабільність, контролює інфляцію та монетарну
політику та керує грошовою масою.
Керівники відділу кадрів у банківських організаціях
розглядаються при досягненні конкурентоспроможності при
коливанні фінансового ринку. Управління ЛР фокусується на
наданні рівних послуг обом чинникам. УЛР повинно надавати
негайну підтримку змінам в організаціях з несподіваною зміною
ринкових умов. Від генерального директора до співробітників,
які працюють на передовій, вирішення питань, що стосуються
клієнтів, повинно бути забезпечено чудовим сервісом, подібним
до очікувань клієнтів. Потрібно взяти до уваги такі речі, як
розробка продукту та каналу зі стратегіями, управління
глобальною робочою силою, розвиток стратегічного розширення,
сприяння операційній діяльності та розвиток продуктивності за
допомогою нового підходу управління талантами [2].
В науковій літературі існує чимало інструментів управління
людськими ресурсами організації, однак в практиці сучасних
комерційних банків найголовнішими є: тренування та розвиток,
забезпечення добробуту працівників, формування відносин з
працівниками, набір та відбір. Розглянемо їх докладніше.
1. Навчання та розвиток.
Навчання можна визначити як процес, коли працівники
організації отримують знання та навички для використання в
процесі роботи. Це запланований процес, який робиться на благо
співробітників, а також є вигідним для організації [3].
Більш офіційне визначення можна вказати як:
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– Процес, за допомогою якого люди набувають здатності
допомагати у досягненні організаційних цілей.
– Запланована конструкція для підвищення ефективності на
індивідуальному, груповому та / або організаційному рівні.
Навчання та розвиток є ключовими видами діяльності для
всіх ділових організацій, оскільки сучасний бізнес та окремі люди
можуть отримати численні потенційні вигоди від систематичної,
добре спланованої програми навчання та розвитку.
Навчання не є індивідуальним процесом, працівників
організації відбирають і направляють через систематичний
процес, який допомагає на пізніх стадіях.
Існує ряд переваг, які отримує банк від навчання та
розвитку свого персоналу. Розглянемо їх докладніше. Першою
перевагою є поліпшення індивідуальних командних та
корпоративних результатів, а також мотивація особистості.
Людині доводиться бути членом команди, і тренування її
здатності працювати як член є вигідним для компанії. Також
ефективність діяльності людини є функцією як здібностей, так і
мотивації [4].
Після того, як працівники потрапляють на навчання, вони
не беруть безпосередньої участі в комерційній діяльності. Вони
навчені звикати до умов праці та культури організації та
пристосовуватися до них. Отже, будь-які розбіжності будуть
усунені під час періоду навчання, який, коли працівники будуть
направлені в галузь, зможуть ефективно працювати.
Комерційні банки повинні правильно дотримувався теорій
управління людськими ресурсами, розглядаючи питання
навчання та розвитку.
У них повинен бути спеціальний підрозділ, який слідкує за
розвитком свого персоналу на ім'я центру розвитку персоналу,
який відповідає за все навчання та розвиток персоналу та
безпосередньо звітує перед відділом кадрів, що є дуже ефективним
заходом, оскільки навчання та розвиток, якщо вони зосереджені
виключно у відділі кадрів, це складна справа у великій організації,
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як комерційний банк, який не тільки виконує функції банкіра, а й
відповідає за велику кількість працівників [5].
2. Добробут працівника.
Благополуччя працівників – це група заходів, пов’язаних із
розробкою, впровадженням та постійним підтримкою законної,
справедливої та відповідної системи охорони праці для
досягнення цілей організації. Про охорону праці можна говорити
як про фізичне, психічне та емоційне благополуччя працівника на
робочому місці та поза ним. Охорону праці можна визначити як
захист від небезпеки та ризику [6].
Благополуччя співробітників можна розділити на дві
категорії:
По-перше, фізичне здоров’я – це стан фізичної придатності
до роботи;
По-друге, психічне здоров’я, що означає, що хороша
психічно здорова людина має якості розуміти реальність життя,
бути здатною витримувати життєвий стрес і працювати
відповідно до ситуації, не вносячи жодних змін у своє заняття.
Наявність відповідної схеми добробуту співробітників є
важливою, щоб вона допомогла створити дієву робочу силу в
організації, оскільки організація стежить за тим, щоб вони були
здоровими.
Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності
роботи співробітників, оскільки, якщо співробітники ефективні,
продуктивність буде вищою.
Слід зазначити, що найважливішою довгостроковою
інвестицією є добробут працівників. А отже, зважаючи на стрес в
середовищі, доцільно вживати заходів щодо консультування
працівників, якщо це необхідно.
3. Відносини з працівниками.
Відносини з працівниками – це сектор, який займається
підтримкою відносин між роботодавцем та працівником, що
сприяє загальній задовільній продуктивності, мотивації та
моральному стану. Найголовніше відносини з працівниками
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стосуються запобігання та вирішення проблем, що стосуються
окремих людей.
Працівники отримують рекомендації щодо чинних
нормативних актів, законодавства та угод, що діють в організації.
Працівники також отримують інформацію щодо своїх прав на
скарги та апеляції, а також щодо дискримінації та захисту
викривачів щодо своєї роботи [7].
Якщо кооперативних трудових відносин не було створено,
найімовірніше трапляться конфлікти та розлади. В результаті
скасування трудового миру можуть виникнути трудові
заворушення. У результаті цього відбуватиметься зниження
морального стану працівників, що може завдати шкоди майну
організації, розтрата ресурсів і падіння продуктивності праці, що
призведе до погіршення загальної організаційної ефективності та
результативності. Ці несприятливі умови шкодять не лише
організації, але й усім країнам. Отже, гармонійні трудові
відносини є необхідністю існування та розвитку організації, а
також економічного розвитку країни.
4. Набір та відбір.
Набір – це процес пошуку та залучення людей, які мають
відповідну
кваліфікацію
для
подання
заявки
на
працевлаштування. Однак науковці визначають найм як
сукупність видів діяльності, яку підприємство використовує для
залучення кандидатів на роботу, які мають здібності та настрої,
необхідні для сприяння підприємству у досягненні його цілей. У
книзі Матіса та Джексона це визначено як процес створення пулу
кваліфікованих претендентів на організаційні роботи [8].
Відповідно до вищезазначеного, метою найму співробітників
є визначення групи приладів для певної вакансії. Також слід
зазначити, що найм є важливою діяльністю з управління
персоналом для відбору відповідних кандидатів на вакансії.
Відбір – це процес вибору найбільш підходящої людини з
числа заявників, набраних для заміщення відповідної вакансії.
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Вибір кандидатів, які мають найвищі здібності забезпечити
бажану роботу, є процесом відбору.
Головною метою відбору працівників є пошук відповідних
кандидатів на вакансію. Придатне тут відноситься до кваліфікації
(знань), досвіду, фізичних умов та інших вимог людини до
виконання роботи.
Таким чином, управління людськими ресурсами ґрунтується
на трьох групах функцій: управлінські (планування, організація,
координація, контроль), оперативні (набір та відбір, аналіз та опис
роботи, управління ефективністю, навчання та розвиток, управління
компенсаціями, політика, благополуччя працівників), дорадчі
(поради вищому керівництву та департаментам). Основними
інструментами управління людськими ресурсами комерційного
банку є: тренування та розвиток, забезпечення добробуту
працівників, формування відносин з працівниками, набір та відбір.
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Народження галузі легкої промисловості датується
18 століттям. Саме в цей час вироблення тканин та в результаті
виготовлення з неї предметів одягу та взуття (для подальшого
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продажу), набули економічного значення. Такий відносно пізній
розвиток галузі пов’язаний із науково-технічним прогресом, який
має складний та довгий шлях, адже техніка та наука були
окремими, доки не відбулася промислова революції, яка
об’єднала ці дві ланки в одне ціле на початку ХІХ ст.
З розвитком науково-технічного прогресу почали створюватися приладдя, спрощуючи ткацтво тканини, вони забезпечили
формування великої машинної індустрії, яка стала одним із
джерелом економічного зростання країни та усього світу [1].
Успіх кожної галузі пов'язаний із кількістю вкладених в неї
ресурсів, споживчого попиту, а також державної та міжнародної
регулюючої політики: приватизація промисловості розширила
споживчий ринок та сформувала конкуренцію, що є одними з
основних елементів ринкової економіки.
Так з праці НТП легка та текстильна промисловість
покращала свою якість, продуктивність, кваліфікацію робочої
сили, швидкість виробництва, а головне – прибуток.
При використанні машинного устаткування збільшувалася
кількість виготовленого товару – працював ефект масштабу, який
сприяв зниженню витрат на одиницю продукції, допомагаючи
розвиватися та розширюватися підприємствам.
Обсяг реалізованої продукції легкої промисловості
дорівнює 23834,1 млн. грн. в 2020 році. Легка промисловість
складається з наступних підгалузей: текстильне виробництво
(9254,4 млн. грн.); ткацьке (683,3 млн. грн); інші текстильні
вироби (8268,3 млн. грн.); одяг (крім хутряного) (8500,7 млн.
грн.); одяг із хутра (4,2 млн. грн.); трикотажний та в’язаний одяг
(1072,3 млн. грн); дублення шкур і оздоблення шкіри;
виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних
виробів; вичинка та фарбування хутра (2360,5 млн. грн.);
виробництво взуття (2642 млн. грн.) [2].
Для того щоб зрозуміти динаміку легкої та текстильної
промисловості, простежимо її фінансові показники за останні
7 років (рис. 1) [3].
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Як можна спостерігати на рисунку 1, обсяг реалізації
продукції легкої промисловості зростав кожен рік, починаючи з
2014 року, проте показник 2020 року (23834,1 млн. грн) знизився
на 4% від 2019 року, що пов’язано з прогресуючою кризою не
тільки в Україні, а й по всьому світі, спричиненою COVID-19.

Обсяг реалізованої продукції в легкій та
текстильній промисловості 2014-2020 роки
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Рис. 1. Обсяг реалізованої продукції в легкій
та текстильній промисловості 2014-2020 роки [3]
Для визначення ваги легкої промисловості у загальній
сукупності економіки країни, порівняємо її показники з сумарним
обсягом усієї промисловості України, який на 2020 рік склав
2481148,5 млн. грн.: добувна та переробна промисловість –
1957537,9 млн. грн. (із яких легка промисловість займає лише
1,2 %); постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря – 488514,3 млн. грн.; водопостачання; каналізація,
поводження з відходами – 35096,3 млн. грн.(рис. 2) [2].
Загальний обсяг промисловості, відповідно, як і його
«легка» частина стабільно зростають з 2014 року (окрім періодів
охоплених коронавірусом), проте середнє відсоткове відношення
легкої та текстильної промисловості до суми всіх промислових
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галузей складає 0,95 %, що говорить про її слабку розвиненість та
невикористаний потенціал.

млн. грн.

Відношення легкої та текстильної
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Рис. 2. Порівняння обсягів легкої та текстильної промисловості
до загальних обсягів реалізації в промисловій індустрії
за 2014-2020 роки [2]
Прикладом країн із двигуном економіки у ролі зазначеної
галузі є Китай, країни Середньої і Південно-Східної Азії, ЄС, які
використовують її можливості якнайбільше та найефективніше,
створюючи світ моди у всіх її аспектах [4].
Для перейняття досвіду та результату зазначених країн,
підприємства легкої та текстильної промисловості повинні
пройти реформування та мати державну підтримку. Одна із
причин успіху – використання потужного устаткування, маючи
високу вартість, воно для більшості бізнесу є важно підйомним.
На даний момент, підприємства,які спеціалізуються на
текстильному виробництві, мають зношені основні фонди та
слабкі енергоресурси, що сповільнює роботу та збільшує
собівартість продукції, погіршуючи при цьому якість тканини.
Відповідно, у такому стані підприємства не можуть конкурувати
із масштабними компаніями Європейського Союзу, а при
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інтеграції не будуть спроможні витримати натиску та втратять
свої позиції на ринку [5].
Друга причина успіху – вплив держави. Нажаль, в Україні
держава не підтримує зазначену галузь та докладає незначні
зусилля для стимулювання її розвитку. В країні бракує
кваліфікованих спеціалістів, програм навчання, методів
заохочення, можливостей на середньо- і довгострокове
кредитування на сприятливих умовах, що у значній мірі
ускладнює роботу підприємств. Форма власності (у більшості
випадків) – акціонерна, проте керуюча не юридичними та
фізичними особами, а державою, яка володіє значним
відсотком акцій.
Третя причина успіху – достатня та якісна сировина база.
Українські підприємства мають дефіцит сировини для
виробництва тканин, неконтрольований імпорт, що створює
конкуренцію для вітчизняних виробників, не даючи можливості
розвитку, а також відсутність достатнього юридичного захисту
від контрабанди [5].
На даний момент, для втримання свого бізнесу,
підприємства легкої та текстильної промисловості можуть
зробити наступне:
1) збільшити економію комунальних ресурсів;
2) відійти від цінової конкуренції та триматися на
середньому рівні, що стабілізує рентабельність та збільшить
виробництво;
3) для збільшення кваліфікованого рівня трудового
колективу, розробити власні програми підготовки або направляти
на навчання;
4) зменшити собівартість продукції шляхом заміни
натуральних тканин на більш дешеві – синтетичні;
5) привернути увагу інвесторів, які зацікавляться в
модернізованому технологічному виробництві, адже, в іншому
випадку, вони не будуть впевнені в результативності та безпеці
вкладених коштів.
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Висновок. Із викладеного дослідження слід зазначити, що
українська легка та текстильна промисловість має недостатню
економічну вагу в державі та дуже слабкий розвиток, відносно
зарубіжних країн. Для покращення ситуації необхідно звернути
увагу на наступні можливості: використання ресурсних та
енергозберігаючих
технологій,
що
дозволить
знизити
собівартість продукції, збільшуючи дохід для підприємства;
створення сприятливої кредитної програми для малого та
великого бізнесу; привернення уваги інвесторів та держави,
розробивши ефективну інвестиційну програму; покращення та
зосередження на сировинній базі; забезпечення юридичного
захисту; підготовлення кваліфікованих кадрів.
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Явище конкуренції складає одну з основних тенденцій
розвитку ринкового
середовища. В
наш
час
термін
«конкурентоспро-можність» став все частіше використовуватися
в науковій літературі. Проблематика конкурентоспроможності
займає одне з центральних місць в економічному аналізі різних
видів господарської діяльності різних суб’єктів.
В умовах ринкової економіки стійке положення будь якого
підприємства на ринку продукції визначається рівнем його
конкурентоспроможності, тобто здатності виробляти та збувати
продукцію, яка за ціновими і неціновими характеристиками
більш приваблива для споживачів, ніж продукція їх конкурентів.
Конкурентоспроможність характеризує можливість і
динаміку пристосування підприємств до умов ринкової
конкуренції. Поняття конкурентоспроможності підприємства
дуже багатогранне і важливе, воно безпосередньо пов’язане з
реальною побудовою систем управління діяльністю підприємств,
галузей, окремого товаровиробника або продукції, економіки
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держави в цілому та поєднує поведінку економічних агентів в
конкурентному середовищі [1, с.35].
Конкурентоспроможність аграрних підприємств – це не
тільки можливість ефективного використання стратегічного
потенціалу, а також здатність підприємства швидко реагувати на
зміни потреб споживачів, здатність до адекватних дій на
нововведення конкурентів, чого можна досягти лише шляхом
створення
механізму
стратегічного
управління
конкурентоспроможністю.
Слід звернути увагу на фактори, що впливають на
конкурентоспроможність підприємства. В економічній літературі
існує різна класифікація факторів конкурентоспроможності в
залежності від ознак їх розподілу [2, с. 20].
Так, за об’єктом дослідження виділяють такі фактори: ті, що
залежать від технології; які належать до сфери виробництва; - що
стосуються реалізації продукції; які входять до сфери
маркетингу; що відносяться до професійних навичок; пов’язані з
організаційними можливостями.
За природою виникнення фактори поділяються на: основні
та розвинуті; загальні та спеціалізовані; природні та штучно
створенні.
Існує також класифікація за ознакою керованості:
контрольовані і неконтрольовані; керовані та некеровані.
За сферою дії: зовнішні та внутрішні.
За рівнем спеціалізації: інтегральні та специфічні.
За конкурентним рівнем: макрорівень, мезорівень,
макрорівень.
Узагальнено фактори конкурентоспроможності підприємств
можна поділити на зовнішні та внутрішні. Зовнішні – це
економічні фактори навколишнього середовища, які виявляються
у сферах виробництва, обігу і споживання. Внутрішні – фактори
самого підприємства, що впливають на ринок .
Однак, враховуючи специфіку аграрної сфери, різні
сільськогосподарські підприємства, мають різний стратегічний
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потенціал, реалізовують різні стратегії і можуть функціонувати в
середовищі різної міри складності. Тому в середовищі
функціонування аграрних підприємств доцільно виділяти не
зовнішні і внутрішні фактори конкурентоспроможності, а ті, що
створюються (керовані) і ті, що враховуються (некеровані).
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Мотивація праці відноситься до ключових моментів в
системі штатного управління. Щодо актуальності теми необхідно
сказати, що мотивація персоналу в суб'єктах господарювання
виступає визначальним каталізатором і «обличчям» України на
міжнародному просторі і показує на рівень привабливості для
туризму. Даний фактор виступає дуже важливим, адже від
ступеня привабливості України щодо потоку туристів,
безпосередньо залежить обсяг іноземних інвестицій, спрямованих
на розвиток економіки.
Створюючи грамотну мотиваційну систему для працівників
готельного бізнесу, засновники тим самим виступають активними
суб'єктами розвитку функціонування не тільки готельного
сегменту України, але також і супутніх, додаткових сегментів,
таких як: ресторанний бізнес, транспорт, HORECA (в загальному
окремо - готельний сегмент), організаційно–культурний блок, а
також в цілому позитивний вплив на вітчизняний бізнес, в зв'язку
з розвитком конкуренції.
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На даному етапі розвитку управлінської системи мотивація
персонал а в підприємствах готельного сегменту бізнесу,
визначаються проблеми ефективної координації персоналу,
мотивації персоналу, а так само раціональне використання
людських ресурсів (штату співробітників). Проводячи аналіз
проблеми управління штатом в HORECA, можна помітити, що
для задач ефективного і раціонального використання людських
ресурсів використовуються як класичні методи та інструменти
управління штатом, так і сучасні інноваційні методи.
Для ефективного управління персоналом суб'єктів
готельного бізнесу, менеджер повинен вміти справлятися з рядом
професійних завдань, що за класикою ринку hospitality є
основоположними. Для наглядності розглянемо їх у табл. 1.
Таблиця 1:
Профессійні завдання менеджера з управління персоналом
Конверсії

Нематеріальна
мативація

Визначати
Створювати
ключові потреби
стратегічно
клієнтів і
правильні
зацікавлених
рішення
сторін

Матеріальна
мотивація

Dream Team
(командний дух)

Створювати
систему зі
стимулювання і
нагородження
персоналу

Виявляти
професійні
можливості
персоналу

Працювати на
результат

Володіти
здатністю
мотивувати

Бонусна система,
дисконти у
користуванні
послугами сегменту

Прагнути до
зростання
конверсій

Підвищувати
власну
кваліфікацію

Страхування за
рахунок компанії

Приймати
ключові
рішення

Володіти
інноваційним
підходом

Вибудовувати
доброзичливі
відносини
всередині
колективу
Уміння
розставляти
пріоритети

Корпоративи та
Впроваджувати
відпочинки за
цінності компанії в
досягнення
життя
краткосрочної мети
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Наразі, автором приводяться класичні методи мотивування
персоналу. Але необхідно приймати до уваги ситуацію, з якою
стикається не тільки Украіна, а і весь світ – це падіння економіки,
у тому числі у сегменті туристичного бізнесу і, як результат,
негативні наслідки для економічного середовища України [2, с.
65-70].
У написані даних тез, за основу статистики, були взяті дані
від представників лідуючих готельєрів України. За словами
Марини Лео, партнера DEOL Partners і CEO дизайн-готелю 11
Mirrors і мережі апарт-готелів Senator Hotels and Apartments, після
локдауна навесні і складнощів відновлення роботи влітку в
вересні готельєрів чекав новий криза: вони вперше відчули, що
таке закриті кордони. Найскладніше міським бізнес-готелям, які
втратили від 75 до 90% гостей [5], і хостелах, які не мають
можливості дотримуватися протиепідемічних вимоги, та й трохи
зміцнілий сегмент курортних готелів заходить в низький сезон.
Однак, не приймаючи до уваги це, після локдауну
український сегмент також почав показувати повільний, але
стабільний вектор зростання заповненності за рахунок
збільшення мандрівок українців у межах своєї країни.
Стійкими будуть ті об'єкти, які вже мають міцну репутацію,
пул лояльних гостей, вміння адаптуватися до нових реалій і
пропонувати нові сервіси та продукти.
Також, за словами ще одного експерта – Яни Литвинчук,
заступника керуючого директора компанії C&W: «Що стосується
відновлення галузі, то на даний момент короткострокова
переорієнтація зовнішніх туристів на внутрішній ринок
позитивно позначиться на показниках операційної діяльності
готелів, орієнтованих на рекреаційний сегмент».
Так, за даними Cushman & Wakefield Ukraine, на кінець
першого півріччя 2020 р Rack rates знизилися для всіх категорій
готелів як в доларах, так і в гривнях (в порівнянні з аналогічним
періодом попереднього року). Наводимо дані показники у рис. 1,
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де ми бачимо категорії сегменту HORECA від Economy (Економ)
до Luxury (Люксовий).
І ось тут ми знаходимо найвагомішу причину, чому саме
система мотивації персоналу відіграє ключову роль не тільки у
підтримці та збільшенню конверсії HORECA, а також у
відстроєні та реанімації готельного сегменту України та її
економіки у цілому. Ми повинні розуміти, що грамотна та
професійна мотивація персоналу не тільки збагатить власника
бізнесу, але й стане причиною придивитися до привабливості
України з точки зору іноземних інвесторів.

Рис. 1. Показники Rack rates у порівнянні 2018 - 2020 роки
Готельний бізнес в Україні є сучасною підприємницьку
діяльність, що виконує дві ключові функції або ролі, а саме
економічні та соціальні. Розглянемо кожну з них більш детально.
Економічна функція або роль сучасних готелів в Україні полягає
в тому, що подібні організації вносять значний вклад в
економічний розвиток за рахунок того, що роблять позитивний
вплив на вдосконалення інших галузей господарської
діяльності[1, с. 103-105]. Всі готелі беруть участь у формуванні
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та розвитку валового національного продукту, а також
допомагають формувати бюджет країни (за допомогою податку
на прибуток і ПДВ), беруть участь в системі соціального захисту
населення країни (наприклад, сплата соціальних внесків), а також
надають різноманітну допомогу місцевим органам влади. Також
варто наголосити на тому , що нові підприємства – це нові робочі
місця, а отже, зниження рівня безробіття в країні.
Вивчивши дані наукової та навчальної літератури необхідно
відзначити те, що створені спочатку готелі для задоволення
потреб і потреб також відображають ступінь і рівень
економічного розвитку України. У свою чергу, рівень
економічного розвитку держави відбивається на доходах
населення, а також його бажанні витратити яку – або частина
грошових коштів на пропоновані послуги, в тому числі і послуги
підприємств системи громадського харчування, до яких
відносяться ресторанні організації. Крім важливих економічних
функцій або ролей, що впливають на економічний розвиток
України, сучасні вітчизняні готельні підприємства виконують і
соціальні ролі, так як готельний бізнес служить найважливішим
інтересам суспільства, оскільки саме в ньому формується
культура суспільного споживання і виховують ті чи інші
споживчі переваги або звички.
Крім цього у великій кількості готельних організацій
відбувається формування системи гарного смаку, естетичних і
етичних норм. Слід зазначити те, що багато українських
підприємств в сфері hospitality дуже активно беруть участь в
різноманітних процесах міжнародних відносин, так як їхні
послуги супроводжують різноманітні дипломатичні прийоми або
міжнародні зустрічі, тобто впливають на розвиток іноземного
туризму в країні.
Розглядаючи філософський погляд західного менеджменту
на те, що «співробітник і роботодавець – рівноправні партнери,
котрі переслідують свої цілі», ставиться завдання, вивчити цілі
працівника, без чого неможливо розробляти систему його
196

мотивації [4, с. 137-139]. В даний час в арсеналі західного
менеджменту є набір мотиваційних теорій, що вказують на те, як
влаштована система мотивації і як правильно слід мотивувати
персонал. Використання теоретичних і практичних положень
щодо розробки систем стимулювання і мотивації співробітників
сприяє розумінню і зближенню цілей роботодавця і працівника,
що підвищує ефективність роботи західного підприємства.
Аналізуючи літературу з управління персоналом, автор
виділяє наступні ключові пункти, які здатні сформувати грамотну
і результативну систему мотивації штату готельного суб'єкта
господарювання, враховуючи актуальні тренди та загалом
ситуацію у світі [3, с. 21-24].
Впровадження графіка гнучкого робочого часу і гнучкого
робочого місця. Даний пункт надає можливість самореалізації
працівника готельного сегменту, шляхом розділення обов'язків
однієї штатної одиниці між двома працівниками. Даний метод
дозволить збільшити число робочих місць, що має привести до
зростання зайнятості населення. Крім усього іншого, це
дозволить працівникам не бути прив'язаним до стандартного часу
і адаптувати за допомогою менеджменту свій індивідуальний
графік для досягнення максимальної продуктивності і зростання
по кар'єрних сходах.
Участь в управлінні організацією, частіше декларативне, але
створює відчуття залученості в процес і користі для спільної
справи, при цьому акцент робиться на задоволення соціальних
потреб. У теперишньому світі, людині потрібно відчувати себе
частиною «великої родини» та відчувати соціальну захищенність.
Будь-який співробітник повинен розуміти, яку винагороду
він отримає в результаті його власних зусиль. Не повинно бути
суб'єктивних і непрораховуваної факторів, не повинно бути
незрозумілих і волюнтаристських рішень, залежно оцінки
персоналу або підрозділу від взаємин зі службами, що
здійснюють оціночні заходи. Співробітник повинен розуміти, що
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система менеджменту буквально позитивно оцінює кожний
функціонал у роботі.
Класичні, але не менш важливі, «кар’єрні сходи». Штат,
що працює у системі більш ніж 2 роки, не буде мотивований
тільки схематичними преміями. Важно розробити систему, що
буде мотивувати людей фактично «підскочити вище голови».
Це може бути перспектива управлінською посадою, контроль на
горизонтальному рівні у своєму сегменті, та інше. Мотивований
співробітник повинен розуміти: чому мені приємно розвивати
це місце.
Україна – молода у багатьох відношеннях, країна, що
розвивається, але це наша сильна сторона. Ми можемо діяти поіншому, нестандартно, тоді як інші держави, ймовірно, будуть
йти торованим шляхом і вести себе більш обережно і
консервативно.
Це унікальне вікно можливостей для України, і воно скоро
закриється. Тому нам треба максимально підготуватися і
використовувати той потенціал, який виникне після відкриття
кордонів. Адже люди за своїм духом - мандрівники з
тисячолітньою історією. Ми мандрували і відкривали нові землі
споконвіку. А зараз люди дуже скучили по поїздкам, їх бажання
подорожувати кілька разів зросла. І ми повинні зробити все, щоб
вони приїхали саме в Україні.
Поводячи підсумок необхідно зазначити те, що практично
всі сучасні українські підприємства, які надають різноманітні
послуги в сегментах HORECA та hospitality, є ключовою
частиною ринкової економічної системи, а отже, впливають на її
розвиток і вдосконалення.
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ГОЛОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ
Фомін Д.В.
здобувач вищої освіти (магістр, 2 курс)
освітня програма «Міжнародні економічні відносини»
Науковий керівник: Зеркіна О.О.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і міжнародних
економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
У рамках Угоди про асоціацію вільної торгівлі між
Україною та країнами ЄС прогнозується в першу чергу
консолідація власних суб’єктів господарської діяльності до
європейського економічного простору, тому саме ці умови є
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головною складовою процесу входження Одеського регіону, які
значно залежать від впливу як зовнішніх, так і внутрішніх
факторів.
Для того, щоб проаналізувати головні фактори впливу на
розвиток зовнішньоекономічної діяльності в Одеському регіоні
необхідно спочатку з’ясувати, які фактори зовнішнього
середовища є найвпливовішими.
Так, науковець Градова А. визначає зовнішнє середовище як
«сукупність факторів, що характеризують оточення, в якому
відбувається діяльність» [1].
У наукових працях Капліної О. розглядається зовнішнє
середовище, як «сукупність зовнішніх факторів, з якими суб’єкти
економічної діяльності взаємодіють та які повинні враховувати в
своїй діяльності» [3].
За визначенням науковців В. М. Нижника, О. Полінкевич,
зовнішнє середовище – це простір, який показує сукупність
зовнішніх факторів прямого і непрямого впливу, що не
перебувають у межах прямого безпосереднього впливу
промислових підприємств [5]. Дослідник Клименко М. вважає
зовнішнє середовище як неконтрольовану силу, котра впливає на
прийняття рішень, на діяльність, на внутрішню як структуру, так і
процеси в цілому щодо діяльності організацій чи підприємств [4].
Для того, щоб простежити зовнішньоекономічні фактори
впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності в
Одеському регіоні треба з’ясувати, які саме використовуються
зовнішньоекономічні зв’язки. Сукупність форм, засобів, методів
зовнішньоекономічних відносин між державами це і є
зовнішньоекономічні зв’язки. Рух ресурсів всіх видів між
країнами, а також між економічними суб’єктами цих країн, що
відображають
систему
економічних
відносин
і
є
зовнішньоекономічними зв’язками. Такі відносини охоплюють
всі сфери економки, а саме: фінансову діяльність, інвестиційну,
виробничу та торгівельну [6].
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Доцільним буде враховувати показники імпорту та експорту
на загальний вплив зовнішньоекономічної діяльності України.
Визначення цих термінів наводимо згідно з Законом України:
«Про
внесення
змін
до
Закону
Української
РСР
«Про зовнішньоекономічну діяльність».
Отже, експорт – продаж товарів українськими суб'єктами
зовнішньоекономічної
діяльності
іноземним
суб'єктам
господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих
товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт
товарів. При цьому термін «реекспорт» означає продаж
іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за
межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію
України.
Імпорт – купівля українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської
діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на
територію України, включаючи купівлю товарів, призначених
для власного споживання установами та організаціями України,
розташованими за її межами [2].
Для ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності
в Одеському регіоні необхідно створити відповідні умови,
враховуючи потреби розвитку ринку послуг із підтримки торгівлі
та бізнесу, підвищувати конкурентну спроможність як малих, так
і середніх підприємств, для їх участі в міжнародних економічних
зв’язках, а для того щоб усе це було у дії треба створювати
сприятливі умови для інновацій і торгівлі для диверсифікації
експорту.
Варто зазначити, що Одеський регіон характеризується
збільшенням імпорту, в той час як експорт залишається
нестабільним. У структурі імпорту послуг в Одеському регіоні
лідерами були такі країни, як Німеччина, Франція, Туреччина.
Найбільшими партнерами для експортування товарів з
Одеського регіону за останні декілька років стабільно
залишаються Туреччина, Іспанія, Єгипет, Малайзія, Італія. Щодо
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товарної організації експорту з Одеського регіону, то тут
очолюють список жири, олія, продукція хімічної та пов’язаних із
нею галузей промисловості, зернові культури.
Головними партнерами на транспортні послуги була
Швейцарія, Велика Британія користувалася послугами, що
пов’язані з подорожами. Також попитом користувалися послуги у
сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги.
Таким чином, для розвитку зовнішньоекономічної діяльності в
Одеському регіоні неодмінно потрібно підвищувати ефективність
зовнішньої торгівлі, а цьому сприятиме розширений доступ до
інформаційних мереж як загального користування, так і більш
спеціалізованого; створення вільної економічної зони, що в більшій
мірі сприятиме залученню іноземних інвесторів; використання
досвіду іноземних партнерів; виконання міжнародних договорів та
угод, проектів на взаємовигідних умовах.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ
ОНКОЕПІДЕМІО-ЛОГІЧНОГО СТАНУ
В УКРАЇНІ ТА М. ХЕРСОН (2018-2019 Р.)
Ярига В.О.
здобувач вищої освіти (магістр)
освітня програма «Менеджмент»
Науковий керівник: Фудорова О.М.
к. соціологіч. н. доцент,
завідувач кафедри Менеджменту організацій
Херсонський інститут
Міжрегіональної Академії управління персоналом
Попердження хвороб і раннє виявлення є одними із
ключових завдань трансформації охорони здоров’я. Це особливо
актуально для онкозахворювань, адже більшість форм раку
можна вилікувати на початкових стадіях. Проблемою, яка
потребує розв’язання, є низький рівень обізнаності населення
щодо
профілактики
онкологічних
захворювань,
пізня
діагностика, висока смертність та інвалідизація, спричинені
онкологічними захворюваннями, недостатній доступ до
своєчасної діагностики та якісного лікування пацієнтів, низький
рівень якості життя пацієнтів онкологічного профілю, низька
якість надання паліативної медичної допомоги.
Станом на 1 листопада 2020 року мережа закладів, в яких
отримують
медичну
допомогу
хворі
на
онкологічні
захворювання,
була
представлена
30
онкологічними
диспансерами, трьома онкологічними центрами, Національним
інститутом раку та приватними закладами, що надають медичну
допомогу дорослим та дітям. Також діагностика та лікування
пацієнтів з онкозахворюваннями проводяться і в інших закладах.
Національна служба здоров’я України у 2020 році
законтрактувала 118 закладів на надання послуг з діагностики та
лікування онкозахворювань. З них 33 заклади – на надання
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послуг з діагностики та радіологічного лікування, 117 закладів –
на послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування.
В межах програми медичних гарантій у 2020 році 683 заклади
надають діагностичні послуги з 6 інструментальних досліджень,
спрямованих на ранню діагностику найпоширеніших в країні
онкозахворювань. 485 закладів охорони здоров’я було
законтрактовано на надання паліативної медичної допомоги, з
них: в стаціонарних умовах надає паліативну медичну допомогу
пацієнтам 431 заклад, 203 заклади - мобільну паліативну медичну
допомогу. 1673 лікаря - онколога надають онкологічну допомогу
населенню України. Забезпеченість лікарями-онкологами на
10 тисяч населення становить пересічно по Україні 0,40, в
м. Києві – 0,85. За 10 місяців дії Програми медичних гарантій,
понад 192 тисячі пацієнтів безоплатно пройшли ранню
діагностику онкологічних хвороб [1].
Попердження і раннє виявлення хвороб є одними з
пріоритетних
напрямків реформування охорони здоров’я.
Особливо це актуально для онкозахворювань, тому що більшість
форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Наприклад,
рак молочної залози на I стадії виліковується у 95% жінок. Але в
Україні рак грудей у кожній четвертій жінці діагностують вже на
ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.
У 21% чоловіків рак простати виявляють вже на метастатичних
стадіях. Щоби не допустити таких ситуацій необхідно вчасно
проходити профілактичні огляди у свого сімейного лікаря,
терапевта чи педіатра. Нехтування цим дуже важливим правом
пацієнтів може призвести до тяжких наслідків.
Сімейний лікар вчасно виявить ризики для здоров’я,
допоможе відкоригувати спосіб життя, направить на аналізи, до
вузькопрофільних спеціалістів. Додатково лікар здійснює оцінку
ризиків захворювань та розробляє індивідуальні програми та
спостереження за здоров’ям. Порядок надання первинної
медичної допомоги передбачає профілактичні огляди та аналізи.
Серед них – рак молочної залози (50–69 років, з 40 – при
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факторах ризику), колоректальний рак (жінки і чоловіки старші
50 років), рак передміхурової залози (з 40 років залежно від
ступеню ризику).
Отримати надійні докази ефективності лікарських втручань
дуже складно, для цього мають використовуватися масштабні
наукові дослідження, які враховують можливі чинники, в тому
числі й фактор випадковості. Але в своїй діяльності як лікарям,
так і управлінцям в сфері охорони здоров‘я неприпустимо діяти
наосліп, вони мають керуватися інформацією про наявну
ситуацію та корегувати свою діяльність в залежності від
отриманих результатів. Від того, наскільки чутливими будуть
механізми оцінювання чи здатні вони виокремити відмінності в
якості медичної допомоги від тих, які зумовлені випадковими
процесами, систематичними помилками вимірювання або іншими
факторами, залежатиме ефективність управління галуззю [3].
З метою отримання достовірної та різнобічної інформації про
захворюваність населення на злоякісні новоутворення та стан
онкологічної
допомоги населенню України було створено
Національний
канцер-реєстр.
Нижче
надана
оцінка
онкоепідеміологічного процесу в Україні за даними Бюлетеню
Національного канцер-реєстру № 21 – «Рак в Україні, 2018-2019».
Впродовж 2015 - 2019 років за даними Національного
канцер-реєстру України в середньому щорічно реєструвалося 136
тис. нових випадків онкозахворювань (65,3 тис. чоловіків, 389,2
на 100 тис.; 70,7 тис. жінок, 365,1 на 100 тис.), крім того в 2019
році 18% всіх випадків захворювання на злоякісні новоутворення
були виявлені на 4-й стадії.В закладах охорони здоров’я України
у 2019 році на обліку перебувало 1014352 пацієнтів з
онкозахворюваннями, в тому числі 356 928 чоловіків та 657 424
жінок. Щорічний приріст онкологічної захворюваності складає
0,3 - 0,9 %, темп зростання захворюваності молодих груп
населення вище, ніж населення інших вікових категорій.
Для всіх вікових груп в Україні у 2019 році перше місце за
показником кількості років якісного життя, втрачених внаслідок
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настання непрацездатності та передчасної смерті в результаті
захворювання займав рак легень, на другому місці був
колоректальний рак, потім рак шлунка, молочної залози та
підшлункової залози серед 30 онкологічних патологій. Загалом,
показник онкозахворювань знаходився на 2 місці серед 22 груп
захворювань.
Рівень смертності від раку в 2018 році досягав 63 289 осіб,
або 176,5 на 100 тисяч населення, в тому числі 35 558 чоловіків
(213,4 на 100 тисяч чоловічого населення) та 27 731 жінок (144,4
на 100 тисяч жіночого населення). Однак зростання рівня
смертності від раку зареєстровано у Волинській, Запорізькій,
Львівській, Полтавській, Хмельницькій, Чернігівській областях
та м. Київ. В 2018 р. відмічено незначне зменшення ураження ЗН
дитячого населення України, яке пов’язане з дефектами
реєстрації цієї категорії хворих.
В структурі захворюваності на рак чоловічого населення
України значне місце належить ЗН трахеї, бронхів та легені
(15,0%), ЗН передміхурової залози (12,1%), немеланомних ЗН
шкіри (9,9%), рак шлунка (6,9%) та ободової кишки (6,8%), що
разом складає 50,7%. У жінок превалюють ЗН грудної залози
(20,6%); немеланомні ЗН шкіри (12.5%); рак тіла матки (9,6%);
ЗН ободової кишки (6,6%) – всього 49,3%.
Структуру смертності від раку чоловічого населення
визначають ЗН трахеї, бронху та легені (22,0%), рак шлунка
(9,5%), передміхурової залози (9,0%) та колоректальний рак
(13,2%) – разом 53,7%; у жіночого населення це ЗН грудної
залози (20,5%), ободової (8,6%) та прямої (6,7%) кишки, шлунка
(7,5%) та яєчника (6,5%) – разом 49,8%.
Аналіз вікової структури захворюваності на рак показав, що у
чоловіків 51,4% складають особи старших вікових категорій (понад
65 років); серед жінок таких хворих 47,8%. Питома вага осіб
працездатного віку (18-64 роки) у чоловіків складала 47,8%; у жінок
(18-64 роки) – 51,7%; дитяче населення (0-17 років) в структурі
хворих на рак складає 0,8% чоловічої та 0,6% жіночої статі.
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Статево-вікова структура смертності від раку в 2018 році
характеризувалась наступним чином: 76,6% хворих дитячого віку
чоловічої статі помирали від лейкемії (30,5%), пухлин головного
мозку (24,2%), ЗН кісток (11,7%), м’яких тканин (5,5%) та нирок
(4,7%); 85,3% хворих дитячого віку жіночої статі помирали від
пухлин головного мозку (33,7%), лейкемії (30,5%), ЗН заочеревинного простору (11,6%), м’яких тканин (6,3%) та кісток (3,2%).
За даними Бюлетеня Національного канцер-реєстру № 21 –
«Рак в Україні, 2018-2019» було проведено оцінку ефективності
організації онкологічної допомоги в 2019 році хворим кожної
категорії за основними показниками - занедбаність ЗН, кількість
хворих, що пережили одного року з часу виявлення ЗН, рівень
охоплення спеціальним лікуванням та рівень морфологічно
верифікованих діагнозів (%) (табл. 1) [1].
Таблиця 1
Середньорічні рівні показників онкологічної патології у
населення Херсонської області [3]
Показник
Херсонська область
СТП, %
M±m
Захворюваність
(загальний
-0,79
342,5±6,3
показник, %ооо)
Захворюваність
-2,5
350,6±10,1
(стандартизований, %ооо)#
-1,15
Смертність (загальний показник, %ооо)
202,3±2,3
-2,88
Смертність (стандартизований, %ооо)
208,4±5,7*
-0,86
І-ІІ стадія ЗН (%)
45,7±0,8*
-0,64
ІІІ стадія ЗН (%)
19,1±0,5*
-2,81
IV стадія ЗН (%)
22,5±0,9**
Для Херсонської області характерним є вищий рівень
смертності,
розрахований
за
українським
стандартом
(стандартизований – 183,4±2,5%ооо; p<0,001), як в цілому
(208,4±5,7), так й при локалізаціях ЗН у легенях (44,8±2,7) і
передміхуровій залозі (22,7±1,3).
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Рис. 1. Структура контингенті в хворих
за первинною локалізацією ЗН, %
Високі рівні смертності у Херсонській області тісно
пов’язані з кількістю занедбаних випадків раку (IV стадія), яких
щорічно виявляється у 22,5±0,9 % хворих (табл. 1).
Як й в Україні в цілому, в Херсонській області у структурі
ліжкового фонду основну частку складають онкологічні ліжка
(73,3%), інші мають радіологічний профіль. У Херсонській
області всі ліжка радіологічного профілю знаходяться в ООД.
Для забезпечення високоефективного лікування он козахворювань в Україні (та в Херсоні зкорема) існує декілька
серйозних перешкод, а саме:
- лікарі, що надають первинну та вторинну медичну
допомогу, а також населення в цілому є недостатньо обізнаними
про симптоми злоякісних новоутворень, що призводить до
пізньої діагностики онкозахворювань;
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- відсутня політика щодо превенції тих онкозахворювань,
виникненню яких можна запобігти;
- налагоджена система координації медичної допомоги
пацієнтам зі злоякісними новоутвореннями відсутня. Значна
кількість пацієнтів діагностується, лікується та отримує
подальше спостереження у різних закладах, які не мають
мультидисциплінарних команд або повноцінної здатності
забезпечувати оптимальне лікування;
- не запроваджено система оцінки якості послуг з
діагностики та лікування злоякісних новоутворень, що надаються
різними закладами;
- спостерігається дефіцит медичних працівників у сфері
онкології та онкогематології, недостатність кадрів, зокрема,
соціальних працівників, фармацевтів, нутріціологів, психологів,
спеціалістів з паліативної медичної допомоги, спеціалістів з
реабілітації та адміністраторів медичних даних;
- не відповідає за тривалістю та змістом міжнародним
стандартам професійна підготовка медичних працівників в сфері
онкології та онкогематології. За напрямом «онкологія» та «дитяча
онкологія» відсутня резидентура для підготовки медичних
спеціалістів;
- відповідно до законодавства медичне обслуговування є
безоплатним, однак доступ пацієнтів з онкозахворюваннями до
медичних послуг все ще передбачає витрати власних коштів;
- існуючі
матеріальні
ресурси
використовуються
неефективно, надмірна тривалість госпіталізації пацієнтів
збільшує як ризики внутрішньолікарняних інфекцій та
погіршення якості життя так і витрати;
- відсутні (або застарілі) галузеві стандарти, що стосуються
онкологічних та онкогематологічних захворювань;
- дані з Національного канцер-реєстру України рідко
використовуються для прийняття управлінських рішень та не
дозволяють оцінити рівень виживаності онкохворих пацієнтів в
Україні;
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- недостатньо розвинута система надання психологічної,
реабілітаційної та паліативної медичної допомоги онкохворим
пацієнтам;
- діти з онкозахворюваннями, змушені тривалий час
перебувати у закладах, не мають можливості продовжувати
навчання на базі закладу, отримувати інтегровану психологічну
підтримку та послуги активної ігрової терапії [2].
Таким чином, дослідження ресурсного забезпечення
онкологічної служби засвідчили гостроту проблеми, зокрема її
стаціонарного сектору, в сучасних соціально-економічних
умовах. В Україні потужність існуючої шпитальної системи
медичної допомоги хворим на ЗН забезпечує потреби лише у 60%
випадків вперше виявлених захворювань, тому в реальних умовах
до цього процесу залучаються ресурси ЛПЗ інших типів.
З одного боку, це може породжувати додаткові проблеми,
пов’язані з ЯМД, зокрема недотримання стандартів лікування
щодо застосування методів комплексної і комбінованої терапії,
відсутність необхідного досвіду у спеціалістів, що призводить до
збільшення кількості ускладнень та летальних наслідків, тощо.
Навпаки, залучення потужностей великих багатопрофільних
лікарень третинного і вторинного рівня може сприяти
збільшенню доступності медичної допомоги, в першу чергу її
своєчасності, а також можливостей щодо діагностики і лікування
з приводу супутніх захворювань та ускладнень.
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НАПРЯМ 5. ІННОВАЦІЇ
ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ
Бабенко Н.М.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 3 курс)
освітня програма «Маркетинг»
Науковий керівник: Носова О.В.
д.е.н., професор кафедри маркетингу,
менеджменту та підприємництва.
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Інвестиційний ринок України являє собою ринок, на якому
держави, страхові компанії, інвестиційні та пенсійні фонди,
домогосподарства, банки тощо розміщують свої капітальні
вкладення з подальшою метою отримати прибуток. Чим краще
буде інвестиційний клімат країни (економічні, правові, політичні,
адміністративні чинники тощо), тим вірогідніше залучити в
країну важливих інвесторів.
Українські інвестори вкладають свій капітал в такі сфери
діяльності, як сільське господарство, промисловість (добувна та
переробна), будівництво, державне управління й оборона, а
також оптова та роздрібна торгівля [1].
Загальна сума капітальних інвестицій з державного бюджету
України за 2020 рік склала 36512,490 млн. грн. (рис. 1), а
інвесторів-нерезидентів – 1729,174 млн. грн (зокрема інвестувалося в Запорізьку та Львівську області, а також в місто Київ).
Найбільш популярними сферами діяльності в Україні, куди
інвестується іноземний капітал, є переробна промисловість,
оптова та роздрібна торгівля, фінансовий сектор та сектор
нерухомості, тобто ті сфери, які постійно поновлюють
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асортимент новими товарами та мають невисокі ризики втрати
прибутку. В Україну інвестують країни, які є технологічними
лідерами, а саме Німеччина, Франція, Італія, США, Японія, а
також Нідерланди, Кіпр, Велика Британія тощо, що дуже важливо
для нашої економіки [2].
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Рис. 1. Капітальні інвестиції з державного бюджету
за 2020 рік у тис. грн [1]
Станом на 30 червня 2020 року за даними Національного
Банку України, найбільшими та найвигіднішими закордонними
інвесторами для України є Кіпр та Нідерланди, сума внесеного
капіталу яких становить 15494 млн. доларів та 10261 млн. доларів
відповідно (рис.2). Загальна сума накопичених прямих інвестицій
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склала 50311 млн. доларів, з них 35897 млн. доларів припадає на
країни Європейського Союзу [3].
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Рис.2. Прямі іноземні інвестиції в Україну
за 30.06.2020 у млн. доларах США [3]
Прямі іноземні інвестиції є найбільш привабливими для
країн, що розвиваються, адже вони є довгостроковими,
тому дають можливість розвиватися в тій сфері, куди
поступили вклади.
Поточна стратегія розвитку економіки України націлена на
збільшення інвестицій із-за кордону, адже інвестиційний клімат
країни має нестабільний характер. В 2020 році індекс
інвестиційної привабливості перебуває в зоні, яка нижча
нейтральної, що зумовило скорочення надходження інвестицій
(рис. 3) [4].
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Рис. 3. Індекси прямих іноземних інвестицій в Україні
за 2014-2020 рр. у млн. дол. США за даними Міністерства
фінансів (без урахування тимчасово окупованих територій) [5]
Наразі інвестиційний клімат України більша частина
закордонних інвесторів вважають несприятливим для вкладу, на
що, першим чином, впливають такі негативні фактори, як слабка
судова система, високий рівень корупції та тіньова економіка.
Не менш важливими чинниками для залучення інвестицій в наш
час є обмеження, запровадженні через пандемію, а також постійні
зміни в податковому законодавстві, загроза припинення співпраці
з Міжнародним валютним фондом, напружені взаємозв’язки з
правоохоронними та контролюючими органами, які в нашій
країні функціонують не налагоджено та зухвало [5, 6]. В умовах
пандемії слід запровадити заходи та допоміжні механізми, які
допоможуть місцевим фірмам подолати обмеження з боку
пропозиції та попиту на їхню продукцію та послуги.
Забезпечити розробку системи сертифікації якості,
вдосконалення цифрової інфраструктури, що дозволяє фірмам
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здійснювати віддалену діяльність як по глобальних ланцюгах
створення вартості, так і при виході на зовнішні ринки [7, с. 11].
Таким чином, щоб поліпшити ситуацію інвестиційного
клімату в Україні, треба прийняти низку заходів, зокрема
розібратися із судовою реформою та Конституційним Судом
України, запровадити нову антикорупційну систему, яка буде
ефективною та незалежною, вирівняти оподаткування для бізнесу
та запобігти контрабандним перевезенням нелегальних товарів
через митницю.
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Ефективна діяльність і конкурентоспроможність сучасного
підприємства значною мірою зумовлюються якістю, кваліфікацією
та ініціативністю його працівників. Саме вони формують
людський капітал, який сприяє досягненню бізнес-цілей
організації. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі був
приведений список професійних компетенцій персоналу, які
будуть найбільш затребуваними у 2020 р. Лідируючі позиції
зайняли вміння вирішувати складні завдання, критичне мислення,
інтелект, креативність, навички роботи в команді. Умовою
формування зазначених якостей у працівників є впровадження
новітніх управлінських підходів, які розглядають персонал як
невід’ємну частину інтелектуального капіталу підприємства.
Водночас персонал - найскладніший об’єкт управління. На відміну
від матеріальних активів люди здатні самостійно приймати
рішення і оцінювати вимоги до них. Зарубіжні компанії активно
використовують інноваційні методи технології управління, що
базуються на визнанні зростаючої значущості особистості
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співробітника, на вивченні його мотивацій, розвитку навичок і
здібностей відповідно до стратегічних завдань підприємства. В
Україні така практика поширюється доволі повільно. На
вітчизняних підприємствах здебільшого зберігаються застарілі
технократично-адміністративні підходи до управління персоналом.
До них додаються проблеми дефіциту управлінської культури
серед власників, їхня байдужість до нововведень, брак
інноваційних менеджерів та креативних управлінців. До того ж
спостерігаються недостатнє наукове обґрунтування переваг
новітніх управлінських технологій та непереконлива мотивація до
змін. Порівняно із закордонними компаніями українські
підприємства використовують лише незначну частину сучасних
методів управління персоналом. Усе це актуалізує дослідження
зазначеної проблеми в контексті формування працездатної і
ефективно функціонуючої команди. Метою дослідження є аналіз
інноваційних методів управління персоналом.
Одним із представників еліти дослідників сучасної системи
менеджменту є Г. Мінцберг, він визначив у своїй книзі «Потрібні
управлінці, а не випускники МВА» показав проблеми сучасного
процесу професіоналізації менеджменту [1, с. 20-31]. Необхідно
додати, що при всій повазі до поглядів Г. Міцберга,
професіоналізація менеджменту є об’єктивним процесом, який
формує нові горизонти управлінської діяльності на базі розвитку
науки, аналітики і практики менеджменту. Процес інноваційного
розвитку постійно додає нові можливості в розвитку професійної
системи менеджменту і створює інтелектуальне середовище для
розвитку управлінських компетенцій.
Маючи величезний досвід практичного керування гігантами
«Форд» і «Крайслер» Л. Якокка [2] в багатьох випадках точно
розумів зв'язок практичного менеджменту з науковими
дослідженнями у сфері менеджменту, економіки, психології та
соціології. Всі ці обставини ще раз підкреслюють роль
професійного менеджменту в формуванні та розвитку ефективної
політики, яка повинна бути спрямована на підтримку
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пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку країни.
Однією з ознак професійного менеджменту є розуміння
базових (ресурсних) умов управлінського процесу. Ресурсний
стан організації є певною базовою платформою для запуску і
подальшого ефективного розвитку управлінського процесу.
Ресурси організації є ресурсами менеджменту і вони повинні в
повному обсязі проходити процес розширеного відтворення.
Базове завдання менеджменту – це забезпечити розширене
відтворення
матеріальних,
фінансових,
людських
та
інформаційних ресурсів організації. Досить новим завданням
менеджменту виступає процес відтворення інтелектуального
капіталу організації, але зовсім особливою формою сучасної
діяльності менеджменту є повноцінне розширене відтворення,
образно кажучи, «самого себе», тобто управлінського капіталу.
Найважливішою особливістю застосування персоналтехнологій є те, що об’єктом їх впливу є люди, що визначає їх
ключову позицію в системі послідовності елементів управління,
тому необхідно максимально повно враховувати психологічну й
соціальну природу процесів, що підлягають регуляції та
управлінню, а також визначають поведінку людини в організації,
таких як мотивація, цінності, установки, групові норми,
психологічний клімат і особливості організаційної культури, що
склалися в організації.
Постійний розвиток персоналу з метою підвищення його
компетентності має здійснюватися через формування системи
безперервного навчання під час створення умов для повного
розкриття потенціалу співробітників, їх здатності робити
відчутний внесок у діяльність своєї організації. Найбільш
прийнятним є інноваційний тип навчання. Найбільш складним
моментом у процесі навчання є засвоєння методів самостійного
надбання знань. Використовуючи різні методи розвитку, можна
управляти компетентністю персоналу [3].
Проривні технології можуть повністю змінити звичний HRландшафт. У найближчі 10 років 65% робочих місць або будуть
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скорочені, або істотно трансформуються. Необхідність об'єднувати
в єдину робочу силу людей і машини буде стрімко змінювати не
тільки бізнес-моделі компаній, але і саму кадрову функцію [4].
Згідно з новим звітом KPMG International «Майбутнє HR 2020:
який шлях ви обираєте?», керівники компаній по всьому світу
впевнені, що HR як адміністративна функція бізнесу перестане
існувати у своїй традиційній формі вже в найближчому
майбутньому, якщо не буде змінювати свої підходи.
Кадровий фокус майбутнього - це дизайн мислення,
формування такого досвіду працівників, який максимально
відповідатиме стратегії бізнесу та очікуванням клієнтів, прийняття
кадрових рішень за допомогою аналізу даних. У короткостроковій
перспективі керівники з управління персоналом мають відповісти
на питання про те, як організувати роботу так, щоб бізнес зміг
скористатися всіма перевагами від спільної роботи людей і машин.
Підприємства в силу обмеженості власного інноваційного
потенціалу
змушені шукати
більш
вигідні
варіанти,
інтенсифікувати використання наявних ресурсів. Крім цього,
лімітований характер ресурсів може загальмувати або погасити
формування власне самого інноваційного потенціалу. Втім,
очевидно, що всі види ресурсів якісно і кількісно впливають на
інноваційний потенціал підприємств.
Інновації у сфері управління персоналом – це впровадження
нових ідей, методів та технологій для кращого задоволення
постійно змінюваних вимог організації та її робочої сили.
Йдеться про передбачення майбутніх потреб та обставин, а не
просте пошук відповіді на зміну поточної ситуації. Від
планування маркетингових стратегій для найму першокласних
працівників, впровадження програм стимулювання для
працьовитих співробітників, діагностики та вирішення
організаційних проблем, в світі сьогоднішні відділи кадрів
покладаються на інновації та креативність, щоб утримати
компанію на передовій конкуренції. Найуспішніші компанії
вважають свої HR-команди партнерами у бізнесі.
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До найбільш значущих методів мотивації і стимулювання
персоналу, які забезпечують високу інноваційну активність
персоналу, можна віднести: грейдову систему винагород, у тому
числі публічне визнання заслуг і досягнень; оцінку
індивідуального внеску на підставі специфічних для організації
моделей компетенцій; систему планування кар’єри тощо.
Проаналізувавши останні тенденції в практиці управлінських
нововведень, можна зробити висновок, що управління персоналом
перетворюється на важливий складник функціонування сучасного
підприємства, оскільки його ефективність і конкурентоспроможність досягаються за рахунок ідей, підходів, енергії
персоналу. Це потребує кардинальних змін у визначенні ролі
персоналу в розвитку організації, розумінні важливості його
професійного зростання і має стати стратегічним завданням
підприємства. Відповідно, великого значення набувають пошук і
впровадження нових механізмів та інноваційних методів впливу на
персонал з урахуванням досягнень науки і найкращого
зарубіжного та вітчизняного досвіду. Практика показує, що
застосування інноваційних методів в управлінні персоналом тягне
за собою зміни в інших сферах діяльності підприємств, що
позитивно впливає на раціональне використання ресурсів,
підвищення продуктивності праці, способи вибудовування взаємин
із ключовими партнерами і створює сильні конкурентні переваги.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Минцберг Г. Требуются управленцы, а не выпускники
МВА. Жесткий взгляд на мягкую практику управления и систему
подготовки менеджеров: пер. с англ. Москва : ЗАО «ОлимпБизнес», 2008. 544 с.
2. Якокка Л. Карьера менеджера: пер. с англ. С.Є. Борич.
Минск : Попурри, 2014. 332 с.
3. Волянська-Савчук Л.В. Сучасне поняття системи
управління персоналом. Науковий вісник Херсонського
державного університету. 2014. Вип. 7. Ч. 2. С. 149-153.
221

4. HR видалити не можна модернізувати: де поставити кому.
URL: https://business.ua/uk/hr-vidaliti-ne-mozhna-modernizuvati-depostaviti-komu (дата звернення 22.03.2021)
5. Оlena Sadchenko, Volodymyr Lagodiienko, Innola
Novykova, Olha Feshchenko, Nataliia Ruzhynska, Oleksandr
Bogdanov. Marketing tools in stimulating innovative activity of
enterprises (Інструментарій маркетингу в стимулюванні
інноваційної активності підприємств). International Journal of
Management (IJM). Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 241-251.
DOI: 10.34218/IJM.11.6.2020.023

АКЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
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Одним з головних чинників успішної роботи будь-якої
компанії є можливість її доступу до інвестиційних ресурсів.
Але залучення інвестицій може бути при умові ефективного
корпоративного управління, надійного захисту прав інвесторів,
чітких механізмів контролю, забезпечення відкритості і
прозорості своєї діяльності.
Інвестиції є важливим джерелом утворення фінансових
ресурсів вітчизняних підприємств. Це особливий вид ресурсів
акціонерного товариства, у якому відображаються взаємозв’язки
та економічні інтереси всіх суб’єктів корпоративних відносин:
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акціонерів, працівників, ринкових партнерів, інвесторів,
державних та місцевих органів влади.
Проблема залучення інвестицій задля забезпечення
довгострокової прибутковості акціонерного товариства набуває
чітко вираженого стратегічного змісту, що обумовлено складним
характером прийняття управлінських рішень у цій сфері, високим
рівнем
невизначеності
умов
управлінської
діяльності,
недосконалістю правового і юридичного поля.
У сучасній світовій фінансовій системі фондовий ринок є
одним з найефективніших механізмів залучення, розподілу та
перерозподілу інвестиційних ресурсів. У післякризовий період
для України фондовий ринок, який ефективно функціонує, міг би
стати фундаментом для забезпечення економічної стабільності та
проведення структурних реформ.
Дослідження науково-практичних публікацій з проблем
оцінювання вартості бізнесу свідчать, що переважна їх більшість
спирається на показники, отримані в результаті аналізу
фінансово-господарської діяльності; тобто переважна їх
більшість мають чітко визначені кількісні характеристики [1].
Але при оцінюванні вартості суб’єкта господарювання слід
звернути увагу на необхідність урахування і певних якісних
критеріїв, що характеризують вартість підприємства.
За умов, коли учасники фондового ринку зацікавлені у
пошуку надійних засобів оцінки ринкової вартості підприємств,
які б ураховували не лише поточну ситуацію, а й могли
прогнозувати зміну його вартості, площина вирішення цієї
проблеми переноситься із вибору серед розмаїття систем,
моделей і підходів до оцінки ефективності використання
виробничих ресурсів для врахування зростаючого впливу рівня
інвестицій на капітал та нематеріальні активи підприємства.
Метою статті є дослідження практичної значущості
вирішення проблем, пов’язаних із підвищенням ефективності
управління виробничими підприємствами з метою зростання їх
інвестиційної привабливості. Саме методичні проблеми залучення
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інвестицій, труднощі визначення багатоаспектного впливу їх на
формування інших активів та загалом вартість підприємства
зумовлюють потребу звернути на їх вирішення значну увагу.
В умовах перебудови економіки України у напрямку її
адаптації до світових стандартів управління, об’єктивно
необхідним є створення прозорих механізмів взаємодії власників
капіталу та державного регулювання корпоративних відносин.
Світовий досвід корпоративних відносин та розвитку
інтегрованих корпоративних структур свідчить, що розвиток
фондового ринку у залученні капіталу та організації бізнесу є
сьогодні
найбільш
перспективним,
оскільки
дозволяє
здійснювати концентрацію капіталу шляхом управління
корпоративними правами і тому розглядається як альтернатива
процесам державного регулювання операцій з нематеріальними
активами суб’єктів господарювання.
Однією з найпопулярніших і динамічно розвинутих форм
фінансування інвестицій є первинне публічне розміщення акцій
(IPO). Рівень розвитку фондового ринку у цьому питанні
розглядається як проміжний фактор, що характеризує не лише
величину досягнення стійких конкурентних переваг, розширення
ринкової частки, забезпечення динамічності економічної діяльності,
але й має сприяти вирішенню більш важливих стратегічних проблем
– визначенню справедливої (ринкової) вартості підприємства.
Попри значну популярність і широке застосування за
кордоном, така форма залучення капіталу, як ІРО (Initial Public
Offering), для вітчизняних підприємств є достатньо новою.
Отже, власний капітал підприємства формується акціями,
тобто коштами інвесторів (власників) в обмін на реалізовані їм
акції. Акція – це цінний папір без встановленого строку обігу,
який засвідчує пайову участь в акціонерній компанії і дає його
власникові право на: участь в управлінні компанією, одержання
частини прибутку у вигляді дивідендів, участь у розподілі майна
при ліквідації компанії. У міру того, як на ринок виходить все
більша кількість підприємств, зростає значення акцій і
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пов’язаних з ними майнових прав, що дозволять ідентифікувати
останні як нематеріальні активи.
Під первинним публічним розміщенням слід розуміти
розміщення простих і привілейованих акцій нового випуску на
фондовому ринку, біржі або іншим способом (у фінансового
посередника) необмеженому колу осіб.
Публічна компанія (підприємство), у трактуванні
вітчизняних економістів здебільшого – публічне акціонерне
товариство, – це підприємство, акції якого можуть пропонуватися
заздалегідь невизначеній кількості інвесторів (general public)
шляхом публічного розміщення акцій або вільно обертаються на
фондовому ринку внаслідок проходження публічною компанією
процедури лістингу.
З точки зору інвесторів публічна компанія є вигіднішою
формою підприємництва, адже її активи ліквідніші, ніж активи
непублічних компаній. Проте для того, щоб товариство
(підприємство) стало публічним, потрібно розмістити його акції
для продажу на біржових майданчиках – провести первинне
розміщення, або IPO. Головні цілі IPO – це залучення
довгострокових фінансових ресурсів і підвищення ліквідності
акціонерного капіталу.
Процедура IPO є довготривалою. Проведення всіх
підготовчих етапів може зайняти у підприємства від одного року
до декількох. Така тривалість процесу пов’язана з тим, що
українські підприємства здебільшого не відповідають критеріям
лістингу на світових фондових ринках.
Вийти на первинне розміщення акцій на одній зі світових
бірж може тільки те підприємство, яке повністю відповідає
вимогам щодо прозорості структури власності і зрозумілості
ведення бізнесу. Проте в українських емітентів акцій найчастіше
виникають труднощі не стільки у підготовці при наданні
інформації для проведення аудиту, скільки у побудові прозорої і
зрозумілої інвесторам юридичної структури задля відкритої
звітності перед інвесторами.
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Вихід на первинне публічне розміщення для компанії
проходить у декілька етапів.
Етап 1. Аналіз і вибір торгового майданчика. На цьому етапі
відбувається підготовка товариства до публічного статусу,
оскільки вимоги різних фондових ринків до обсягу та строків
надання фінансової звітності, її аудиту, корпоративного
управління товариства-емітента є різними.
Проте саме на цьому етапі виникає потреба у визначенні
реальної вартості підприємства, оскільки саме у цьому блоці
інформації формується інтерес загалом до можливості
інвестування в товариство, довіра інвесторів до відкритості
товариства та якості його корпоративного управління.
Важливими факторами виступають як юридична структура
акціонерного товариства, так і його організаційна структура,
впорядкованість і взаємозв’язок підрозділів.
Етап 2. Складання консолідованої фінансової звітності, яка
переконає інвестора в платоспроможності, прибутковості та стійкості товариства. За таких умов визначальну роль відіграють міжнародні стандарти фінансової звітності, що дозволять сформувати
належним чином прозору і об’єктивну інформацію про емітента.
Проведення аудиту за міжнародними стандартами є також одним із
ключових моментів у підтвердженні реальності фінансових даних.
Етап 3. Вибір партнерів і підготовка до розміщення акцій.
На цьому етапі відбувається остаточний вибір біржі, на якій
відбуватиметься розміщення акцій та подається запит на
проведення IPO в комісію з цінних паперів.
Як показує практика, українські емітенти акцій найчастіше
вибирають для публічного розміщення один з двох майданчиків:
Варшавську або Лондонську біржу. Такий вибір залежить від
обсягів діяльності самого товариства і очікуваних обсягів щодо
залучення капіталу. Враховуючи рівень розвитку країн, заявлених
вище бірж, доцільно зауважити, що на Лондонській біржі
можливості щодо залучення інвесторів набагато ширші, однак і
витрати на розміщення і вимоги до емітентів тут істотно вищі. І
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навпаки, кількість угод на Варшавській біржі в кілька разів
менша, проте вимоги до товариств-емітентів більш ліберальні, що
дає змогу зробити висновок про доступність саме останньої біржі
для українських емітентів.
У рамках корпоративного управління визначається, яким
чином інвестори можуть контролювати роботу компанії. Вдало
організована система корпоративного управління дозволяє
інвесторам бути впевненими в тому, що менеджмент компанії
раціонально використовує їхні кошти для ведення господарської
діяльності і збільшення вартості їх частки в акціонерному
капіталі товариства.
Корпоративне управління враховує реалізацію прав
власності, передбачає корпоративні комунікації, які побудовані
на стратегії розвитку корпорації в цілому. Важливість
корпоративного
управління
для
окремого
суб’єкта
господарювання (товариства) полягає у його внеску в підвищення
конкурентоспроможності
та
економічної
ефективності
підприємства шляхом забезпечення балансу інтересів учасників
корпоративних відносин; фінансової прозорості; додержання
правил результативного менеджменту і налагодженого контролю.
Одночасно корпоративне управління впливає на соціальний та
економічний розвиток країни через його сприяння розвитку
інвестиційних процесів, перш за все з використанням механізмів
фондового ринку, забезпечення впевненості і довіри інвесторів;
підвищення ефективності використання капіталу і діяльності
товариств. Відомо декілька моделей корпоративного управління:
 англо-американська модель, у якій важливу роль відіграють
незалежні та саморегулятивні організації, а відносини акціонерів
між собою та з корпорацією чітко визначені законодавством.
В американських корпораціях немає домінантних інвесторів і акції
розміщені серед широкого кола інвесторів;
 німець модель заснована на банківській системі,
акціонерах та працівниках.
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 японська модель, яка ґрунтується на взаємозв’язку з
ведучим банком та фінансово-промисловою мережею.
Окремі компоненти цих моделей є протилежними. Проте
самі моделі не є взаємовиключними, їх компоненти
«проникають» у різних країнах світу. Це свідчить про певну
відсутність явних переваг або недоліків кожної з моделей.
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Інвестування та інноваційна діяльність в структурі
економіки України займає значну ланку та потребує більше
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уваги з боку держави. Реалізація інновації надає можливість
стабілізації та підвищення економічного потенціалу, що у
довгостроковій фазі в загальному критерії позитивно впливає на
економічну ситуацію в країні. Це стосується як основних фондів,
так й інфраструктури в цілому, а інвестори вкладають
кошти внаслідок саме позитивних тенденцій розвитку науковотехнічного прогресу. Це допоможе зменшити витрати на
одиницю продукції та на базі продуктивної праці відбудеться
здешевлення основного капіталу.
Особливості інноваційного розвитку розглядають такі
науковці: О. Амоша, М. Клепка, В. Аньшина, С. Валдайцева, Л.
Нейкова, О.Носова, С. Пирожков та інші. Але не дивлячись на
велику кількість робіт, не визначено чітку стратегію інноваційного
розвитку та підходи до впровадження інновацій також не
однозначні. Інновації – є каталізатором для інвестування.
Виробниче інвестування – є метою заощаджень [1].
Метою статті є висвітлення теоретичних аспектів
інноваційно-інвестиційної діяльності, визначення оптимальних
стратегій та потенціалу розвитку представленої галузі в Україні.
Якщо технічний рівень характеризується високим рівнем на
даному етапі, то змін у соціальній та економічній сферах реально
досягти лише за допомогою інноваційно-інвестиційних
впроваджень. Для стрімкого зростання показників в структурі
економіки України необхідно створити базу на видах діяльності
наведених нижче.
Якщо брати до уваги саме країни ЄС і орієнтуватися на них,
це нові перспективи до інтеграції, які сприятимуть інвестуванню
в нашій країні. Бо саме ці країни мають високий рейтинг. Наразі
держава не здатна підтримувати інноваційні проекти в повному
обсязі: високі відсоткові ставки по кредиту, низький оборот
фактичних активів інвестування; такі дії призводять до появи
високих ризиків довгострокового інвестування та необхідності в
пошуку підтримки в зовнішніх джерелах.
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EUREKA- реальна можливість подолати застій в
господарстві, відкрита платформа забезпечує виконання цілей,
коли країна не може зробити це самостійно [4]. Приєднання
України до програми реалізаціє транскордонні проекти за
участю українських компаній, науково-дослідних організацій і
університетів, які спеціалізуються в сфері інноваційних
технологій. Україна буде у центрі подій,що позитивно вплине на
євроінтеграцію та покращить позиціонування на іноземних
ринках та біржах.
Коштів від держави на впровадження нових ідей на жаль не
вистачає, яскравим доказом цього є значення показника, який
характеризує стан фінансування інноваційної діяльності в країні,
є його частка у валовому внутрішньому продукті. В 2019 року
цей показник становив 0,43%, при нормі – 1,7 %, нижчий
показник за десять років, а за рахунок коштів держбюджету –
0,17% [2].
Тоді як, за 2019 наукоємність ВВП країн ЄС склала 2,14%.
Зокрема, у 2020 на наукові дослідження і розробки в Україні з
усіх джерел було витрачено 17 млрд 254 млн. грн. [3].
Інвестиційно-інноваційна політика потребує участі від
держави та корегування організаційних аспектів. Напрями
розширення фінансового забезпечення інноваційної діяльності
підприємств мають бути максимально диверсифікованими як з
погляду механізмів реалізації, так і з позицій пошуку відповідних
джерел ресурсів [5].
Для залучення інвестицій в інновації необхідно:
1) провести реформи в науково-технологічній сфері,
орієнтовані на довгострокові перспективи;
2) максимізувати залучення та використання економічного
потенціалу;
3) внести зміни в монетарну та кредитну політику;
4) забезпечити інституціональні інновації;
5) залучення належного правового забезпечення.
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Критерієм успішної інноваційної діяльності є частка
інноваційної продукції, що потрапляє на ринок. Вона наразі
становить в Україні небагато – 5 - 6 % [2].
Зношення основних фондів та іх перевантаженість
характеризується такими складовими:
 зниження темпів зростання експорту;
 вичерпання ефекту девальвації гривні, яка існувала у
1998–1999 рр. За даними експертів, курс підвищився до
кризового рівня 1998 р.;
 відсутність очікуваних результатів від збільшення
доходів населення;
 збільшення імпорту споживчих товарів.
Хоча в Україні спостерігаються не погані результати
залучення іноземних інвестицій та їх недостатньо для введення
інноваційних розробок у промисловість. За підсумками
2020 оборот прямих інвестицій зменшився аж на 3413 млн. долл.
США , тобто сальдо склало -116,5 % у порівнянні з 2019 роком,
що є критичним показником [3].
Отже,після аналізу ситуації в Україні на всіх сферах
діяльності, можна сказати, що є реальні ризики для потенційних
закордонних інвесторів, буде дуже складно для надходжень
фінансування з такими негативними факторами впливу як: низька
купівельна спроможність населення, високі ставки по кредиту, не
прозорість зі сторони державного законодавства та інше. Тому,
потрібно впроваджувати програми сприяння міжнародним
інвестиціям, державного страхування інвестиційних ризиків та
засобів підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних
інноваційних підприємств, що сприятиме безумовному розвитку
національної економіки.
Місце країни на міжнародній арені прямим чином залежить
від впровадження інновацій на всіх рівнях управління. Для цього
потрібно зосередитися на залученні закордонних інвестицій,
через активну участь у науково-технічній діяльності та
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прагненню до підвищення конкурентоспроможності України, все
це стане основою для євроінтеграції.
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НАПРЯМ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК,
АНАЛІЗ І АУДИТ
CУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ
«ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ»:
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА СУЧАСНІСТЬ
Ларіна А.О.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 3 курс)
освітня програма «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: Маренич Т.Г.,
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Ведення будь-якого бізнесу передбачає укладання
господарських,
трудових,
цивільно-правових
договорів,
взаємодію з контрагентами (постачальниками й покупцями) та
державою. Тому суб’єктам господарювання неможливо
убезпечитися від виникнення дебіторської заборгованості.
Традиційно дебіторська заборгованість виникає внаслідок
розриву між угодою купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) та їх
оплатою. Це вид фінансових вкладень однієї компанії в іншу.
Тому ефективне управління дебіторською заборгованістю
передбачає збереження цього активу у допустимих обсягах.
Низька платоспроможність підприємств призводить до
несвоєчасного
погашення
дебіторської
заборгованості,
повернення заборгованості в неповному обсязі, що сприяє
виникненню
сумнівної
та
безнадійної
дебіторської
заборгованості. Підтримка необхідного рівня ліквідності й
платоспроможності підприємств залежить від ефективного
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ведення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та
замовниками та іншими дебіторами.
Питання економічної сутності поняття «дебіторська
заборгованість» в історичному та обліковому аспекті досліджували
у своїх наукових працях багато вітчизняних і зарубіжних вчених.
Появі терміну «дебітор» в VI ст. до н.е. ми зобов’язані Давньому
Риму, в якому введено такі поняття як «expensilatio» (відмітка
кредитора в його кодексі за згодою дебітора, що першим видана
останньому певна сума грошей чи грошова цінність) та
«acceptilatio» (відмітка, що борг оплачено). Дебітором вважалась
особа, якій видана певна сума грошей чи грошова цінність, а
дебіторською заборгованістю – видана сума [1].
Значним досягненням Л. Пачолі є наведення першої
класифікації джерел покриття заборгованості за товари: готівка;
кредит; обмін товарів на товари; погашення дебіторської
заборгованості кредиторською [2, с. 40].
Нідерландський науковець Симон ван Стевін (1548-1620 рр.)
дотримувався думки, що бухгалтерія є поєднанням мікро- та
макрообліку, при цьому останній повинен був надавати дані про
стан розрахунків з підзвітними та матеріально-відповідальними
особами і стан розрахунків з дебіторами та кредиторами [3, с. 65].
Початково поняття «дебітор» і «дебіторська заборгованість»
ототожнювалось з товаром, грошима, рахунком (регістром
обліку). Так, наприклад, відомий науковець Дж. Луццато писав,
що подвійний аспект кожної операції став можливим тому, що в
якості дебіторів та кредиторів почали фігурувати не лише особи,
а й предмети [4, с. 376].
Цікавою є точка зору Якоба ван дер Шуера (1625 р.):
«дебітор – це той, хто має (власник), хто одержує або кому
посилають; той, хто купує; кому поставляють, продають або від
кого сподіваються отримати платіж; або, нарешті, той, хто
повинен платити» [5, с. 86].
На розвиток бухгалтерського обліку в цілому та на
еволюцію понять «дебітор» та «дебіторська заборгованість» в
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нашій країні вплинула західноєвропейська культура. Так,
наприклад, автор «Ключа комерції» Дж. Хавкінс писав: «Дебітор
є річ грошей або товарів, які ти купив, зайняв або прийняв, або
він є тим, хто у тебе купляє, зичить або приймає» [3, с. 146].
Пізніше І. Серіков, зробивши крок від персоніфікації до
персоналізації рахунків, писав: «…довільне отримання або все те,
що приходить під мою владу і розпорядження, робиться моїм
дебітором або боржником; всяка видача чи все, що виходить з під
моєї влади чи розпорядження, стає моїм кредитором або
позикодавцем» [5, с. 232].
Заслуговують на увагу погляди Гомберга Л.І. (журнал
«Счетоводство») про оцінку дебіторської заборгованості.
Всі борги науковець ділив на чотири групи: безсумнівно надійні,
від їх суми слід відраховувати в резерв на покриття сумнівних
боргів 5%; борги, в погашенні яких немає впевненості, повинні
бути показані в активі балансу в розмірі 80% від загальної суми;
сумнівні борги включаються в баланс в розмірі 50% від загальної
суми; безнадійні борги підлягають невідкладному віднесенню на
рахунок збитків та прибутків [5, с. 260].
І лише в 20-х роках XX ст. бухгалтерська практика прийшла
до поділу рахунку контокоренту на окремі активні (дебіторів) і
пасивні (кредиторів) рахунки, які згодом також поділилися ще на
ряд рахунків [6, с. 42].
В літературі радянських часів об’єктами обліку виступають
не окремо взяті грошові активи і дебіторська заборгованість, а
розрахунки в цілому. Так, під дебіторською заборгованістю у
різні періоди розуміли грошові кошти до оплати; борг,
заборгованість; вимогу щодо оплати; вкладення в оборотні
активи (частка оборотного капіталу); кошти в розрахунках; права
на одержання коштів.
Майже всі теоретики, з бухгалтерської точки зору, вбачають
у розрахунках взаємну величину боргів. Проте дебіторська
заборгованість є різностороннім явищем, яке не можна оцінювати
однозначно. Частіше всього дебіторську заборгованість
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розглядають як борг (заборгованість), як вимогу (право) і як
фінансовий актив.
Сучасне трактування поняття «дебіторська заборгованість»
з’явилось ще у VІІІ ст. Зокрема, особливо важливим і суттєвим є
внесок французьких науковців Е. Дегранжа і Дж. Дзаппи, котрі
почали розглядати дебіторську заборгованість як один із показників,
що характеризує фінансовий стан підприємства [7, с. 29].
За довгий період свого розвитку визначення понять
«дебітор» і, відповідно, «дебіторська заборгованість» суттєвих
змін не зазнали, але з розвитком бухгалтерського обліку і
фінансів ці поняття все-таки удосконалювалися [8, с. 145].
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Управління інформаційними та комунікаційними системами
у новостворених об’єднаних територіальних громадах є
надзвичайно важливою задачею. Потоки інформаційного
контенту потребують різнобічного наукового обґрунтування.
Децентралізація як одна із пріоритетних реформ в Україні
спрямована на відхід від централізованої моделі управління в
державі, реалізацію принципів самодостатності місцевого
самоврядування та підвищення ролі органів місцевого
самоврядування у здійсненні економічних і структурних реформ.
Метою децентралізації можна назвати відхід від централізованої
моделі управління в державі, забезпечення спроможності
місцевого самоврядування та побудову ефективної системи
територіальної організації влади в Україні, і як наслідок –
створення і підтримка повноцінного життєвого середовища для
громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг,
становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення
інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній
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території, узгодження інтересів держави та територіальних
громад [3].
На сьогодні практичний досвід реалізації адміністративної
реформи дає змогу назвати основні переваги створення
об’єднаних територіальних громад:
- самостійність у прийнятті рішень щодо розвитку територій;
- можливість прямих міжбюджетних відносин та залучення
на розвиток інфраструктури коштів Державного бюджету;
- формування органів управління громадою, у тому числі
можливості вибору старости села (селища);
- підвищення
ефективності
виконання
делегованих
повноважень.
Питанню інформаційних та комунікаційних взаємозв’язків в
публічному управлінні присвячено роботи таких науковців як:
В.Геєць, А. Чухно, О. Бобровська, Г. Дзяна, Е. Гончаренко та
інших. Проблематика експлуатації моделі «розумної громади» в
економіці та управлінні – в центрі уваги таких дослідників як А.
Балашов, А.Козирєв, І. Жукович.
Комунікація в публічному управлінні у цілому являє собою
процес суспільної взаємодії за допомогою повідомлень, змістом
яких є публічне управління, реалізація публічної влади та публічної
політики. Відтак, сфера поширення цієї комунікації зачіпає не лише
саму систему публічного управління, а знаходиться й далеко поза
нею і охоплює соціальний простір, що простягається від найвищих
суб’єктів прийняття рішень щодо публічних справ до кожного, кого
ці справи хоча б частково стосуються. Тобто, до цієї комунікації
залучені як суб’єкти, що безпосередньо належать до системи
публічного управління, так і ті, що знаходяться поза нею – у
громадському та приватному секторах. Тому сфера комунікації в
публічному управлінні за своїм спрямуванням поділяється на
внутрішню і зовнішню, вирішуючи завдання взаємодії суб’єктів як у
самій системі публічного управління, так і поза нею.
Сукупність засобів управління комунікаційними процесами
являють собою серію послідовних етапів, фаз, кроків реалізації
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управлінської діяльності шляхом використання технологій,
методів, інструментів, механізмів формування, побудови
підтримки
і
коригування
параметрів
інформаційного
навантаження. У територіальних громадах комунікаційні процеси
спрямовані на вирішення всіх економічних, соціальних,
екологічних і загальнолюдських проблем, що передбачає
здійснення відповідних видів діяльності для задоволення постійно
зростаючих потреб населення. Усе це обумовлює постійну увагу
до вдосконалення системи управління інформаційними потоками.
Оновлення систем управління комунікаційними процесами в
територіальних громадах здійснюється залежно від покладених
на них функцій і вирішуваних завдань. Подібні системи
впливають на соціально-економічний розвиток громад в усіх
вимірах шляхом їх сировинно-матеріального живлення,
планування і регламентування плину, унормування витрат,
корегування в разі відхилень результатів у їх підсистемах:
ресурсопостачання, інфраструктури, виробничих і невиробничих
сферах, соціальній, фінансовій, управлінській та інших.
Вплив комунікацій в соціально-економічному розвитку
територіальних громад спрямовується на систематичний та
динамічний розвиток, підвищення щільності інформаційного
обміну, що у свою чергу, забезпечує своєчасність розв’язання
будь-яких задач громади та виступає засобом запобігання проблем
різноманітного характеру. Організаційно-управлінський вплив на
рівень розвитку комунікацій реалізується шляхом оптимального
проектування
й
підтримки
обґрунтованих
параметрів
інформаційних процесів за показниками їх достовірності, ступеню
впливу на функціонування громади, збалансованості і
комплексності
та
організації
внутрішньогосподарського
середовища системних складових територіальної громади.
Впровадження ефективних інформаційних механізмів як
зв’язуючих елементів між різними сферами громади спроможне
активізувати
процеси
формування
інноваційних
форм
господарювання.
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ОСОБЛИВОСТІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Бургонська А.Д.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 4 курс)
освітня програма «Менеджмент»
Науковий керівник: Голованова Г.Є.,
к. е. н., старший викладач викладач ЗВО кафедри організації
виробництва, бізнесу та менеджменту
Харківський національний технічний університет сільського
господарства ім. Петра. Василенка
Управління ризиками в сучасній сільськогосподарській
діяльності – це насамперед сукупність заходів, спрямованих на
запобігання збитків або їх мінімізацію у разі певного негативного
впливу на елементи системи господарювання. Ризики, з якими
стикаються господарюючі суб'єкти в процесі своєї діяльності,
мають різне походження, і тому вимагають інтегрованого підходу
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до управління. Відтак, головним завданням ефективного ризикменеджменту можна назвати використання досягнення різних
галузей знань з метою амортизації, нейтралізації і зниження рівня
ризиків. Курс на поліпшення результатів діяльності
господарюючих суб'єктів не може не звертати уваги на проблемі
управління ризиками в сучасних умовах. Таким чином,
вищезазнечені аргументи свідчать про необхідність проведення
дослідження механізму ризик-менеджменту і проблем, пов'язаних
з підвищенням його ефективності.
Питання, пов'язані з розглядом поняття «ризик»
досліджувалися такими ученими: Абчук В.А., Зав’ялов Ф.Н.,
Качалов P.М., Клейнер Г.Б., Малашихіна Н.Н., Мертон Р.,
Найт Ф., Пикфорд Дж., Тюнен І, Скаржинський М.І., Сей Ж.Б.,
Шоулз М., Станіславчик Е.Н., Травін Г.М., Шумпетер В.,
Фомічев А.Н., Чекмарев В.В., Шапкін О.С.
У ході поєднання поняття «ризик» та «управління» виникає
необхідність в утворенні певного механізму, який дав би змогу
найкраще з точки зору поставлених підприємцем цілей ураховувати
ризик під час прийняття та реалізації господарських рішень.
Основне завдання підприємця у сфері управління ризиками полягає
у визначенні варіанту дій, що забезпечуватиме оптимальну для
конкретного проекту комбінацію ризику та доходу, керуючись тим,
що чим більший розмір прибутку приносить проект, тим вищий
ступінь матиме ризик під час його реалізації [3].
Ризик
постає
невід'ємним
елементом
будь-якого
виробництва, у тому числі й сільськогосподарського. Як показує
вітчизняний і сучасний зарубіжний досвід, основним методом
управління ризиками для забезпечення фінансової стійкості та
безперервності сільськогосподарського відтворення є страхування.
Традиційне комплексне страхування дає змогу застрахувати
врожай від різних ризиків. Такі програми більшою чи меншою
мірою поширені в багатьох країнах Європи, Північної та
Латинської Америки, а також у Китаї. Одним з основних
недоліків традиційних видів страхування для великих компаній,
241

зокрема для аграрних холдингів, є висока складність їх
адміністрування. Крім того, традиційні страхові рішення не
завжди можуть забезпечити достатню гнучкість, щоб урахувати
всі особливості та побажання компаній. Альтернативою
традиційним рішенням можуть бути більш гнучкі індексні
рішення, які базуються на даних погоди, на регіональній
сільськогосподарській статистиці, а також на інформації щодо
вегетації рослин, яка збирається супутниками [3]
Виходячи зі спектру ризиків, які практично безперервно
супроводжують сільськогосподарську галузь, можна зустріти
варіанти ризик-менеджменту [6]:
- створення внутрішньогосподарського страхового фонду;
- акумуляція зусиль щодо уникнення негативних наслідків
лише у разі настання страхового випадку;
- сегментація виробництва;
- моделювання прогнозованої врожайності;
- профілактичні заходи щодо утримання основних і
оборотних фондів у нормативному стані;
- інноваційні заходи.
Ризик-менеджмент передбачає врахування та використання
певних властивостей ризиків, таких як: цілісність; динамічність;
гнучкість; складність; керованість; різноманітність. Процес
ризик-менеджменту складається з певних етапів, основним з яких
є визначення мети ризик-менеджменту; збір та оброблення
необхідної інформації; виявлення та ідентифікація ризиків;
ранжування ризиків; аналіз ризиків; кількісна та якісна оцінка
ризику; визначення методу впливу на ризик; організація
безпосереднього впливу на ризик; реалізація заходів щодо
управління
ризиками;
моніторинг
результатів
ризикменеджменту; визначення ефективності ризик-менеджменту.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Венгер О.О.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 2 курс)
Науковий керівник: Левкін А.В.
к.т.н., доцент кафедри кібернетики
Харківський національній технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка
Розглядаючи інформаційно-аналітичну діяльність як
різновид розумової діяльності людини, в процесі якої
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відбувається пошук, накопичення, зберігання, обробка, аналіз
інформації, виникає нова аналітична інформація у будь-якій
формі, логічно виникає припущення, що у сучасних умовах така
діяльність забезпечує суб’єктів підприємництва у процесі
прийняття управлінських рішень необхідною і достатньою за
кількістю аналітичною інформацією. Тільки в таких умовах
можливе свідоме прийняття правильного з точки зору
ефективності в умовах непередбачуваності і ризику
управлінського рішення [1]. Метою публікації є доведення
доцільності інформаційно-аналітичного забезпечення підприємництва як виду діяльності з найбільшим ступенем ризику і
низькою ймовірністю ринкових подій. Отже тема публікації є
своєчасною і актуальною.
Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємництва
захищає не лише власників чи керівників підприємницьких
структур, а й найманих працівників, доля яких і фінансове
благополучча залежить від ефективності
функціонування.
В сучасних умовах підприємці потребують все більше
аналітичної інформації, так від рівня кваліфікації, орієнтації на
використання методів пошуку, аналізу та обробки інформації
залежить їх доля й ефективність [2]. Аналітичні компанії все
більше впливають на розвиток економік країн світу, міжнародної
економіки і усіх сфер суспільного життя. Створення у економічно
розвинених країнах інформаційно-аналітичних служб, що
працюють чи співпрацюють з органами державної влади,
приватними компаніями, партіями, викликано об’єктивними
причинами. Серед таких, перш за все, необхідно назвати:

-

поступове і систематичне зростання темпів розвитку
суспільних, економічних, політичних процесів на макро- і
мегарівнях, що натомість характеризується невизначеністю і
непередбачуваністю (наприклад, світові масштаби поширення
вірусу, оцінку наслідкам якого не можливо дати через постійні
зміни у тенденціях);
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-

суспільне життя стає з кожним роком складнішим, а
соціальні проблеми загострюються і вимагають осмисленого
вирішення, що потребує додаткових емоційних, матеріальних і
фінансових витрат (необхідність всебічного швидкого аналізу
оптимального рішення для управління підприємницькою
діяльністю);

-

зростання
неконтрольованих
потоків
інформації,
суперечливої за змістом, дослідження якої, аналіз і контроль не
можливі без ефективних сучасних аналітичних технологій;

-

зростання конкуренції за ринки збуту, володіння зонами
впливу, економічними важелями, природними ресурсами
вимагають від аналітичних служб підгрунття для прийняття
таких управлінських рішень, які убезпечують від конфліктів,
контролюють та прогнозують кризові явища [3, 4].
Тобто інформаційно-аналітична діяльність є широкою і
багатогранною сферою діяльності, що забезпечує ефективне
функціонування підприємницьких структур. Вона включає в себе
підбір і систематизацію фактів щодо певного питання, їх оцінку,
відбір, аналіз, пояснення та зв'язок із іншими фактами і подіями.
Як зазначає [1], діяльність по придбанню друкованої літератури,
систематизацію, переклад і надання у користування книг та
інших друкованих видань до інформаційно-аналітичної
діяльності чи забезпечення не відносять. Як не відносять
сформульовані та записані факти із історії, підприємництва,
внутрішніх взаємовідносин між працівниками компанії поки вони
не проаналізовані у зв’язку із іншими подіями і фактами, в тому
числі на перспективу тощо. Тільки у разі наявності попиту на такі
аналітичні дослідження у формі зрозумілій і точній, вони можуть
набувати форми товару.
Управлінські рішення у підприємництві на відміну від
рішень у сфері теоретичних, фундаментальних наук, спрямовані
на розв'язання конкретних актуальних начасі питань, що мають
бути впровадженими у виробничо-господарську діяльність.
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Прикладом є визначення доцільності укладання угоди на надання
послуг чи постачання товарів. Тому інформаційно-аналітичне
забезпечення прийняття управлінських рішень вимагає такого
аналітичного товару чи продукту у вигляді звіту, довідки,
прогнозу та ін., що створений у результаті інформаційноаналітичної діяльності і повинен бути цінним для використання
споживачем у момент передачі [4]. Основними принципами
інформаційно-аналітичного забезпечення підприємництва, як і
інших видів діяльності є достовірність, своєчасність та
зрозумілість [5, 6].
Достовірність аналітичного документу, на нашу думку, є
головною ознакою, оскільки правильна оцінка розрізнених
фактів, тенденцій визначають як результативність роботи
аналітика, так і результативність підприємця, звісно, за умови
правильної і ефективної реалізації комплексу заходів для
досягнення відповідної цілі [7]. Для цього необхідне розуміння
предмета дослідження; правильний відбір даних, фактів, які
стосуються об'єкта аналізу; виділення на підставі аналізу
основних характеристик процесів, причинно-наслідкових зв'язків
тощо. Тому вирішальну роль при підготовці достовірних
аналітичних матеріалів відіграє рівень кваліфікації дослідження:
професійні знання, ерудиція, досвід, знання психології, вміння
орієнтуватись і робити висновки у нестандартній ситуації тощо.
Отже інформаційно-аналітичне забезпечення дозволяє
вирішити такі завдання: стратегічні, тобто на основі оптимальних
методів, засобів, інструментів зібрати, обробити, проаналізувати
певний обсяг необхідної і достатньої інформації для надання
суб’єктам підприємництва якісний, повний і достовірний
інформаційний товар; тактичні у залежності від поставленого
субє’ктом підприємництва завданням (наприклад, для зростання
показників
результативності
і
прибутковості
виду
підприємницької діяльності, пошуку партнерів, ринків збуту,
джерел фінансування, визначення ступеню ризиків тощо) [6].
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ
Гришина А.А.
здобувач вищої освіти (1 курс)
Науковий керівник: Левкін Д.А.
к.т.н., доцент кафедри вищої математики,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
Зважаючи на те, що інформаційно-аналітичною діяльністю є
сукупність дій певного суб’єкта, що відбувається на основі
загальноприйнятих та інноваційних концепцій, методів, засобів,
нормативно-правових документів, вона стосується збору,
накопичення, обробки, аналізу та зберігання даних для прийняття
та обгрунтування управлінських рішень у підприємницьких
структурах. Дане визначення є актуальним не лише стосовно
підприємницьких структур, а й по відношенню до інших
суб’єктів (державних, комунальних, колективних тощо), оскільки
наразі такі суб’єкти представляють собою динамічну систему,
відкриту до інформації із зовнішніх джерел [1, 2].
При прийнятті рішень відбувається синтетичний процес
аналізу і формування раціонального поєднання різноманітних
варіантів або альтернативних варіантів розвитку подій,
оцінювання їх параметрів і характеристик [3]. У подальшому
вибір єдино правильного рішення з позицій оптимальності
поєднання витрачених ресурсів, їх видів, обсягів тощо і
спрогнозованих результатів визначається рівнем кваліфікації,
досвідом керівників підприємницької структури [4]. Так
відбувається формування стратегії підприємства, що передбачає
альтернативні варіанти розвитку подій у майбутньому і не
виключає ступеня вірогідності [3].
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Отже складовими такої діяльності, виходячи із
визначення, є інформатика як наука про інформацію, способи і
методи її отримання, накопичення, обробки, передачі і
зберігання, та аналітика як складна і багатогранна система
знань, що передбачає застосування прийомів логічного аналізу,
принципів для визначення закономірностей між предметами,
об’єктами дослідження і суб’єктами взаємовідносин;
пізнавальної діяльності і ймовірності відкриття нового у різних
сферах життєдіяльності людини. Тобто інформаційноаналітична діяльність є складовою економіки будь-якої країни
і відповідно інформаційно-аналітичне забезпечення відіграє
важливу роль у конкурентній боротьбі і підвищення
ефетивності підприємництва.
Функціональним
навантаженням
інформаційноаналітичного
забезпечення
підприємництва
в
умовах
невизначенності і високої ймовірності неочікуваного розвитку
подій відповідно досліджень [5, 6] є таке: управлінська функція
(забезпечення усіх етапів управлінської діяльності, контроль);
діагностична (отримання найбільш повної і об’єктивної
інформації про події, об’єкти, суб’єкти; діагностика проблем);
захисна (попередження небезпеки, конфліктів, планування
заходів мінімізації і ліквідації від наступних загроз); пізнавальноментальна (розуміння явищ, процесів, менталітету) та ін.
Ефективність інформаційно-аналітичного забезпечення
підприємництва можемо розглядати з таких позицій: отримання
прямого результату запровадження прийнятого управлінського
рішення, на наш погляд, оптимального на даний момент, і
непрямого результату, тобто зміна уяви керівництва і провідних
фахівців про аналізовані об’єкти, суб’єкти, явища, процеси.
Отже, її фективність визначається ефективністю функціонування
підприємницьких
структур.
Тому
головним
критерієм
ефективності
інформаційно-аналітичного
забезпечення
є
ефективне використання максимально корисної і різноманітної
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інформації для оцінки стану, визначення перспективи
подальшого вдосконалення діяльності підприємств [7].
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СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
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Єрьоміна Л.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 3 курс)
освітня програма «Міжнародне право»
Науковий керівник: Нестерова К.С.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки
і міжнародних економічних відносин
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У складі персоналу основною рушійною силою, без якої
жодне підприємство не може функціонувати, є його менеджери.
Світовий досвід свідчить про те, що існують два типи програм
внутрішньофірмової підготовки:
1)
орієнтовані на підвищення рівня зовнішньої
адаптації;
2)
орієнтовані на підвищення рівня внутрішньої
інтеграції. Наприклад, тренінги з продажів, групової роботи,
формування навичок з подолання конфліктів, лекції, семінари,
практичні заняття на іншу тематику.
У польських та німецьких програмах розвитку персоналу
передбачено навчання, що спрямоване на особистісний розвиток,
покращення стосунків у колективі, та поглиблення у новітні
схеми продажів. Сучасні способи підвищення кваліфікації в
компаніях мають на меті навчити менеджерів швидко приймати
рішення, комплексно розв’язувати проблеми, працювати в
команді. У Німеччині й Польщі часто використовують різні
форми альтернативного навчання поза робочим місцем. Водночас
менеджери самостійно обирають теми, які для них представляють
особистий чи професійний інтерес [1].
Актуальні міжнародні дослідження обґрунтовують ідею
важливості навчання для менеджерів. Так, за даними журналу
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«ShiftLearning», 74 % респондентів серед 4300 менеджерів
відчувають недостатню реалізацію власного потенціалу внаслідок
не надання їм керівництвом можливостей для розвитку [6].
Водночас «Mckinsey Group» підкреслює важливість ефективної
роботи відділу з навчання персоналу, оскільки лише 25 %
респондентів уявляють, що реалізувати на практиці ті знання, що
отримали на тренінгах під час роботи [7].
Серед широкого спектра різноманітних видів і форм бізнеснавчання найбільш придатними для менеджерів є коучинг і
корпоративний тренінг. Коучинг зарекомендував себе як
найбільш економічно вигідний і ефективний спосіб особистісного
та професійного розвитку. Він є компіляцією всього найкращого
з різних напрямів: психології, бізнес-консультування і навчання,
тощо. Багато технік коучингу запозичені з нейролінгвістичного
програмування – методологічної концепції ефективної поведінки
й навчання. Особлива роль відводиться технології побудови
цілей, планів, методів їх реалізації. Найчастіше коучинг
поєднується з тренінгами, крім того, все більшого поширення
набувають тренінги з формування лідерських навичок, в ході
яких менеджери освоюють різні аспекти управління. За даними
Міжнародної Федерації Коучингу [8], показник ROI (окупності
інвестицій) коучингу в середньому становить від 4 до 8 дол.
США на кожний вкладений долар на навчання.
Сьогодні в США існує ефективна система підготовки
менеджерів, яка містить не лише заклади вищої освіти з
профільними освітніми програмами, а й великі корпорації, які
також приймають участь у підготовці менеджерів. 90 % невдач
малих фірм у США пов'язані з некомпетентністю менеджерів [6].
Майже всі великі й більшість середніх підприємств США
використовують власні освітні програми. У них беруть участь
понад 50 тисяч викладачів. Співвідношення застосування освітніх
програм на підприємствах США представлено на рис. 1.
Так, корпорація «General Motors» має власний навчальний
заклад. Система навчання поєднує теорію і практику: особа, яка
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вчиться, два тижні слухає лекції, а наступні два тижні працює на
підприємстві.
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Рис. 1. Співвідношення застосування освітніх програм
на підприємствах за 2018-2020 рр.*
*Складено автором з використанням джерела [3]
Тільки в останньому семестрі студенти звільняються від
виробничих функцій для написання дипломної роботи [3].
Наприклад, «Volkswagen Group», як і інші німецькі корпорації,
дотримується тенденції не запрошувати менеджерів зі сторони, а
здійснювати підготовку за власними програмами від учня до топменеджера. Ці програми базуються на дуальному навчанні й
передбачають узгодження з відповідними міністерствами країн, у
яких розміщені підрозділи підприємства. Для студентів – це
професійні програми з певних спеціальностей, стажування й
практика. Виходячи на ринок праці після здобуття вищої освіти,
більшість випускників досить швидко помічають, що знань,
набутих у закладі вищої освіти, недостатньо. Програми
стажування на підприємствах – можливість заповнити цю
прогалину [4].
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В середньому програми стажування в Німеччині тривають
від одного до двох років. Програма охоплює такі форми роботи,
як семінари, тренінги, а також практичну частину, сформовану
таким чином, що її учасникам надається можливість
попрацювати в різних відділах фірми. Великою перевагою
стажування є можливість отримати вакансію та досягти
кар’єрного зросту. Відповідно до даних, отриманих Інститутом
планування навчання і кар’єри імені Штауфенбіля [4], стажист
обходиться німецькій компанії в середньому від 75 до 100 тис.
євро на рік. Крім стажування ще однією важливою для майбутніх
німецьких менеджерів формою співпраці є менторство, суть
якого полягає в обміні досвідом, зв’язку поколінь і наданні
практичної допомоги [4].
Проблеми формування висококваліфікованих менеджерів
зберігають актуальність для будь-якої організації, проте вони
мають особливе значення для підприємств України, оскільки ще
в недавньому минулому країна мала іншу соціально-економічну
модель і тому становлення відповідних корпоративних інституцій
та управлінських практик. Проте в останні роки в Україні
чисельність компаній, які займаються професійним навчанням
своїх співробітників, почала стрімко зростати. Відповідно
поступово збільшується кількість корпоративних навчальних
центрів в українських компаніях. На відміну від Німеччини, де
відповідні закони щодо фінансового забезпечення навчання
працівників дієві, в Україні обов’язки з фінансування такого
навчання покладаються лише на роботодавця без відповідної
його підтримки з боку державних установ. Тому, значна кількість
підприємств, організацій та компаній, зокрема малого та
середнього розміру, не мають можливості підвищувати
кваліфікацію свого персоналу відповідно до зростання вимог на
ринку праці [2]. Такий підхід дозволить вітчизняним
підприємствам, які прагнуть бути конкуренто-спроможними у
довгостроковій
перспективі,
залучати
кваліфікованих
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менеджерів, успішно використовувати їх потенціал і отримувати
більший ефект від функціонування компанії.
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БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ FASHION ІНДУСТРІЇ
Захарук А.Д.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 4 курс)
освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»
Науковий керівник: Бахчиванжи Л.А.,
к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,
підприємництва і торгівлі
Одеська національна академія харчових технологій
Диверсифікація є одним із сучасних підходів, що надає
можливість підвищити конкурентоспроможність суб’єкту
підприємницької
діяльності.
Це
доводить
сучасна
підприємницька практика та наукові дослідження вчених у сфері
економіки підприємництва [1, c.109; 2, c.190]. Сьогодні в Україні
успішно відроджується Fashion індустрія, зокрема у сфері
пошиття жіночого одягу. Але відчуваючи конкуренцію, суб’єкти
малого підприєм-ництва активно ведуть пошук нових підходів до
виживання на ринку та подальшого розвитку підприємницької
діяльності. Так як сучасний стан економіки носить нестабільний
та динамічний характер, підприємствам необхідно реагувати на
зміни зовнішнього середовища.
Підприємства, які реалізують одяг, змушені швидко
адаптуватись до змін, які постійно відбуваються на ринку, щоб
тим самим підвищити власну конкурентоздатність для здійснення
головної своєї мети – отримання максимально можливого
прибутку з метою збільшення власного капіталу і формування
фінансової стійкості. Для цього підприємству необхідно
знаходити нові шляхи подальшого розвитку,при цьому оцінити
сучасний стан розвитку підприємства малого бізнесу та його
конкурентну позицію покликане бізнес-планування.
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Одним із перспективних диверсифікованих підходів до
підприємництва у сфері жіночого одягу є розробка колекції в
стилі «FamilyLook», в перекладі з англійської – «сімейний
образ». Даний стиль має на увазі однаковий одяг (або його
елементи) у кожного члена сім'ї. Останнім часом стиль
«FamilyLook» користується все більшою популярністю у молодих
батьків. Зразки модного напряму можна побачити не тільки на
фотосесіях, але і на вулицях міста в повсякденному житті.
Однаковий одяг дивним і чудовим чином підкреслює єдність сім'ї
та сприяє відродженню сімейних цінностей.
Одним із типових виробників одягу на ринку України є
суб’єкт підприємницької діяльності
у сфері швейного
виробництва одягу для сім’ї ФОП «Кревська Н.Ю.», на базі якого
пропонується створити новий бренд «Minime». Основна галузь
економіки та вид економічної діяльності ФОП – пошиття та
роздрібна торгівля одягом, включаючи спортивний.
Привабливість продукції ФОП обумовлена наступними
якісними характеристиками:
− висока якість та доступна ціна;
− тривалий термін експлуатації – довговічність одягу;
− індивідуальність;
− фото і відео огляди продукції на сайті компанії;
− екологічна упаковка.
Для подальшої маркетингової диверсифікації діяльності
ФОП здійснена розробка сайту провідною компанією – SeoDesign, яка з 2008 року є експертом у створенні сайтів та SEO«розкрутки», їх місія – якісна розробка сайтів, просування бізнесу
в Інтернеті. Назва сайту бренду «Minime» – minime.ua, створена
за допомогою платформи Insales, де і буде відбуватись основний
продаж товарів бренду. Також планується створити бізнеспрофіль на платформі Instagram та Facebook.
Товар бренду «Minime» буде доступним для всіх
користувачів мережі Інтернет. Специфіка попиту – батьки з
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дітьми до 12 років, товар розрахований на людей з середнім та
високим рівнем платоспроможності.
У виборі швейного цеху при розробці бізнес-плану
враховувались такі критерії:
− сучасні технології виробництва;
− кваліфікований персонал;
− позитивні відгуки;
− особиста зустріч з директором цеху;
− пробний відшив одягу для оцінки якості роботи.
З метою вивчення концепцій промислової колекції в стилі
«Familylook» охарактеризовано асортимент виробів даного
напрямку. Розглянуто такі аспекти: вік і стать дітей, розмірний
ряд, призначення і характер виробів, характеристика
використовуваних тканин.
На асортимент одяг впливає регіон розміщення магазину та
пори року. Так, на Півдні Україні, в осінньо-зимовий період
популярні теплі речі. Таким чином, асортимент підбирається за
сезонністю, модою і віковою категорією покупців (табл. 1).
Постійний асортимент одягу за бізнес-планом складають футболки,
блузи, сукні, брюки, спідниці. Залежно від сезону в асортимент
включаються куртки, пуховики, светри тощо. Найпопулярнішим
товаром є повсякденний одяг в стилі casual. Такий одяг підходить як
для прогулянок, так і походів в кафе і в гості.
Таблиця 1
Характеристика асортименту бренду «Minime»
Характеристика
Батьки
Діти
колекцій
Вік/Стать
чоловічий, жіночий хлопці,
дівчата
без обмежень
від 1 до 12років
Розмірно-ростовий
XS-XL
26-40 розміри
асортимент
80-152 см
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Планується використання натуральних матеріалів, для
збільшення строку експлуатації та запобігання алергії, в першу
чергу, у дітей. Зараз батьки придають цьому велике значення, тим
самим збільшується попит на запропоновані колекції.
Зовнішнє – упаковка одягу – екологічно чисте пакування,
яке закуплятиметься у компанії Лайт-Пак, яка пропонує міцну,
надійну і безпечну продукцію у вигляді паперових пакетів і
коробок різних розмірів і форм.
Для виготовлення
використовується сировина, яка підлягає вторинній переробці, і
екологічно чисті барвники, а використання не принесе шкоди
навколишньому середовищу. Паперові пакети стануть чудовою
альтернативою поліетиленовим в супермаркетах. Еко-упаковка
підкреслить користь і безпеку товару запропонованого бренду, з
легкістю виділить товар серед конкурентів.
У бренда «Minime» вся продукція є рівнозначною,
взаємодоповнюючою та реалізується в комплексі. У фінансовому
плані при розробці бізнес-плану диверсифікації діяльності було
підраховано точку безпеки у вартісному виразі для оцінки
ступеня беззбитковості проекту(табл. 2).
Отже,
задля
беззбиткової
діяльності
суб’єкту
підприємницької діяльності у сегменті бренду «Minime»
необхідно отримувати дохід від реалізації товарів у сумі не
менше, ніж 411 480 грн. за рік, тобто не менш ніж 34 290 грн. у
місяць. Бізнес-план показав, що у бренда є значний запас
безпечності – 40015,63 грн. річного доходу. Це підтверджує і
показник операційного левериджу, який показує, що на 1 грн.
змінних витрат припадає лише 0,51 грн. постійних витрат.
Згідно бізнес-плану, річні витрати на закупівлю сировини і
матеріалів складають 160 тис. грн. Закупівля матеріалів
планується кожного місяця. Первісні витрати на обладнання
офісного приміщення складають близько 25 тис. грн.
Для розвитку підприємницької діяльності планується
продовжити діяльність ФОП з перспективою розширення обсягів
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виробництва та переходом до 2-ї групи платників податку та
виконання роботи найманими працівниками.
Таблиця 2.
Фінансові результати та оцінка беззбитковості бізнес-плану
створення бренду «Minime»
Показники

Планове значення
показника

Дохід від реалізації, тис. грн.
4374,9
Всього витрат діяльності, тис. грн.
1045,4
Постійні витрати, грн.
374 460
Змінні витрати на одиницю
355,8
вартості продукції, грн.
Валовий прибуток, тис. грн.
2803,6
Маржинальний прибуток, тис. грн.
4019,1
Операційний леверидж
0,51
Коефіцієнт виручки
0,78
Критичний обсяг у
411,4
вартісному виразі, тис. грн.
Точка безпеки, тис. грн.
40015,63
Сила операційного важеля
1,08
Джерело: розроблено автором на основі власних розрахунків
Таким чином, на реалізацію проекту необхідні інвестиційні
витрати, які склали 181950 грн. Джерелом фінансування проекту
є власні кошти підприємця. Під час реалізації проекту з
відкриття бренду одягу будуть виникати постійні і змінні
витрати, що становить 374 460 грн. і 355 855,20 грн. на рік
відповідно. Чистий прибуток за проектом за 1-й рік складе
4374,94 тис. грн., що обумовить необхідність переходу на 2-гу
групу оподаткування фізичних осіб підприємців.
Таким чином, бізнес-план диверсифікації діяльності у сфері
Fashion індустрії доводить, що мають місце значні резерви
підвищення ефективності підприємницької діяльності у сфері
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малого бізнесу. Одночасно при цьому створюється і соціальний
ефект – задовольнятиметься попит споживачів на якісний
сімейний одяг, створюються додаткові робочі місця.
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підприємствах повинно відбуватись з врахуванням галузевих
особливостей їх функціонування, тобто спеціалізації. Тому
розгляд даного питання здійснимо окремо для підприємств різної
спеціалізації [1].
За рекомендаціями ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН посада маркетолога в аграрному підприємстві вводиться в
залежності від обсягів виручки від реалізації продукції.
За результатами наших досліджень у Роздільнянському
районі Одеської області серед 16 господарств, що функціонували
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у 2015 році, в половині з них доцільно ввести службу маркетингу
(табл.1.).
Таблиця 1
Визначення потреби у посаді маркетолога залежно від
грошової виручки в аграрних підприємствах Роздільнянського
району Одеської області 2020 р.
Найменування
підприємств
ТОВ "ЗНАМЯ"
TOB "ЗМІЇВСЬКА О/Ф"
ВАТ А/Ф "НАСІННЯ "
ТОВ "АФ ім. Гагаріна"
ПП "ЗОРЯ"
ПСП ІМ.ЩОРСА
ТОВ "МРІЯ"
ПП "ПРОМІНЬ"
ТОВ А/Ф
"ПІСЧАНСЬКА"
ПП "АГРО-ТЕСТ"
ФГ "НАДІЯ"
ТОВ "НАДІЯ"
ТОВ "РАНОК"
ТОВ "АГРАРНИК"
ТОВ ДЖЕРЕЛО
СВК "ЛЕНІНСЬКЕ"
Всього по району

Грошовавиручкавід
реалізації продукції всього по
підприємству, тис.грн.*
709,8
102241,2
1344,6
250791,6
182224,8
43735,2
132270
137514,6
265674,6
11429,4
15217,2
33258,6
44493
31458,6
16513,8
55534,8
1264412

Джерело: за даними форми 50-СГ

Найменування
підприємств
6
1
10
3
7
7
15
1
1
2
3
2
1
3
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Типовим
для
даного
району
підприємством
є
ТОВ «АФ ім. Гагаріна», яке має сильну конкурентну позицію, є
рентабельним, за винятком останніх двох років, які стали для
підприємства збитковими. Це свідчить про необхідність внесення
змін в його існуючу систему управління, перегляд концепції
управління. Для даного підприємства ми пропонуємо ввести
посаду маркетолога, а відповідно до подальшої стратегії розвитку
через 3-5 років - створити відділ маркетингу.
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Цілями спеціаліста з маркетингу в даному підприємстві
будуть:
1) забезпечення продажу продукції, прибутку на всіх
сегментах ринку, на яких працює дане підприємство, за рахунок
досягнення переваг над конкурентами [2];
2) задоволення потреб споживачів;
3) оптимізація затрат на виробництво і просування
продукції на ринок, за рахунок більш повного обліку
можливостей підприємства і прогнозування динаміки попиту.
Обов’язки даного спеціаліста будуть полягати у
наступному:
1) розроблювати
плани
маркетингових
досліджень,
кошториси витрат на маркетинг, організовувати та здійснювати
збір
даних
по
конкретному
плану,
користуючись
спостереженням,
анкетуванням,
експериментуванням,
комп’ютерним моделюванням;
2) розроблювати варіанти стратегії маркетингу, надавати їх
на затвердження і здійснювати конкретні тактичні кроки щодо
втілення їх у життя;
3) на основі плану маркетингу проводити попереднє
дослідження реальних та потенційних споживачів продукції, що
виробляється у підприємстві;
4) користуючись зібраною та обробленою маркетинговою
інформацією, визначати межі цільового ринку, проводити його
сегментування, виявляти потреби та можливості кожного
сегмента цільового ринку продукції підприємства;
5) шукати покупців для продажу продукції, що
виробляється у підприємстві;
6) укладати угоди на продаж продукції, підтримувати тісні,
взаємовигідні ділові стосунки з існуючими покупцями продукції;
7) вести за встановленою формою облік витрат на
маркетинг (на підготовку та проведення досліджень ринку
продукції, що виробляється, рекламні кампанії, заходи по
стимулюванню збуту та зв’язкам з громадськістю);
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8) приймати тактичні рішення по кошторису витрат при
виборі засобів реклами, розроблювати графіки публікацій та
трансляцій рекламних об’яв;
9) розроблювати
рекламно-інформаційні
об’яви,
включаючи текстовий матеріал, підготовку макета та художнє
оформлення;
10) укладати угоди на виготовлення та встановлення
рекламного спорудження та на виготовлення художньорекламної продукції;
11) розміщувати замовлення на виготовлення тиражів
друкованої продукції, включаючи внутрішню документацію та
рекламну продукцію;
12) надавати директору на затвердження всі рекламні,
інформаційні матеріали та форми внутрішніх документів до їх
видання та масового друку;
13) вивчати, узагальнювати та систематизувати ефекти від
різних видів засобів просування продукції на ринок;
14) дотримуватись конфіденційності у роботі;
15) брати участь у просуванні на ринок нових видів
продукції та визначати можливості по виходу на перспективні
ринки;
16) брати участь у роботі ярмарків та виставок аграрного
напрямку;
17) організовувати
та
контролювати
інформаційностатистичну роботу, пов’язану з накопиченням та обробкою
маркетингової інформації;
18) вивчати потенційних конкурентів та використовувати
накопичену інформацію у поточній роботі відповідно до завдань
підприємства;
19) підтримувати постійні ділові контакти з джерелами
маркетингової інформації, використовуючи їх у поточній роботі
та у планах на перспективні маркетингові заходи, розроблювати
договори зі сторонніми організаціями про інформаційне
обслуговування;
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20) сприяти обміну маркетинговою інформацією між
підрозділами, консультувати співробітників та забезпечувати їх
інформацією, необхідною у роботі;
21) надавати директору підприємства звіти про виконання
планів робіт.
Крім того, спеціаліст з маркетингу має право:
- отримувати від керівників відділів та виробничих
підрозділів інформацію про виконання розпорядчих та
інструктивних документів по питанням маркетингу;
- приймати рішення про проведення нових робіт та
припинення робіт, що втратили актуальність;
- вносити пропозиції по удосконаленню роботи, пов’язаної
з передбаченими у його посадовій інструкції обов’язками.
Даний спеціаліст несе відповідальність за:
- за виконання планів робіт;
- за своєчасне надання звітів директору підприємства та
достовірність даних по маркетингу та рекламі, що містяться в них;
- за дотримання трудової дисципліни та конфіденційності у
роботі;
- за раціональне використання грошових коштів, виділених
по кошторису на маркетингові дослідження, рекламу, заходи по
стимулюванню збуту, участь у виставках, ярмарках, інші заходи
по просуванню продукції підприємства на ринок;
- за виконання наказів, розпоряджень та завдань директора
підприємства.
Доцільно також, щоб зі спеціалістом по маркетингу
погоджувались фінансові і кадрові питання, а також проекти
звітних документів, які стосуються ринкової діяльності
підприємства.
Головними критеріями оцінки ефективності роботи
маркетолога на підприємстві відповідно до запропонованої
методики варто вважати [3]:
- якість, своєчасність і глибину проведених робіт з аналізу
кон’юнктури ринку і, як наслідок, точність розроблених
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прогнозів реалізації продукції на коротко-, середньо- і
довгострокові періоди, прогноз повинен бути з точністю до 95%;
- збереження
довгострокових
зв'язків,
укладання
довгострокових контрактів на суму не менше 500 тис. грн.;
- якість і своєчасність виконання робіт у сфері розробки
пропозицій по плануванню й удосконаленню стратегії і комунікативної політики, включаючи формування іміджу підприємства і
паблик рілейшнз відповідно до затверджених планів робіт.
Відповідно
до
цих
критеріїв
надбавка
буде
встановлюватися в розмірі 50% від тарифу.
Отже, можна розрахувати фонд оплати праці спеціаліста з
маркетингу та збуту:
1) середньомісячна заробітна плата за тарифом буде
становити: 6000 грн.;
2) річний фонд оплати праці 6000*12 = 72000 грн.;
3) з надбавкою 72 000 + 36000*1,5 = 108000 грн.
Впровадження такої системи оплати праці дозволить
стимулювати підвищення ефективності праці спеціалісту з
маркетингу, а також сприятиме посиленню їх зацікавленості в
досягненні високих кінцевих результатів.
Створюючи відділ маркетингу на підприємстві, треба
пам’ятати, що він повинен найкращим чином сприяти
досягненню маркетингових цілей – задоволенню запитів
населення, отримання прибутку від реалізації маркетингових
заходів, збільшення обсягів продажу.
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ЕТИЧНІ ПІДХОДИ В МЕНЕДЖМЕНТІ:
ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Козакова А.С.
здобувач вищої освіти (бакалавр 4 курс)
Науковий керівник: Бовдир О.С.
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організації
Херсонський інститут
Міжрегіональної академії управління персоналом
Менеджер привносить у роботу свої особисті риси і манеру
поведінки. Індивідуальні потреби, родина, релігійні переконання - усі ці фактори формують систему цінностей менеджера.
Вчені П. Друкер, В. Венедиктова, М. Савчин, К. Муздибаєв,
В.Бурега визначають відповідальність як найбільш загальну
властивість особистості; автори підкреслюють, що найгострішою
сьогодні є проблема кризи системи управління – вона охоплює
всі сфери сучасного життя.
Метою статті є обґрунтування етикету ділового спілкування
менеджера.
Етика менеджменту пов'язана з внутрішніми цінностями
особистості, а вони у свою чергу є частиною корпоративної
культури і впливають на прийняття рішеннь, визначають їхню
соціальну допустимість у рамках зовнішнього середовища.
Внутрішнє усвідомлення людиною її поведінки регулює
відповідальність.
Етика – це набір моральних принципів і цінностей, які
керують поведінкою людини чи групи людей і визначають
позитивні і негативні оцінки їхніх думок і дій. Мораль є одним із
способів нормативного регулювання поведінки людини,
особливою формою суспільної свідомості і видом суспільних
відносин. Вона складає собою систему принципів і норм
поведінки, що визначають характер відносин між людьми
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відповідно до прийнятих в даному суспільстві понять про добро і
зло, справедливе і несправедливе, гідне і негідне.
Дотримання вимог моралі забезпечується силою духовного
впливу, суспільною думкою, внутрішнім переконанням, совістю
людини.
Сформовані норми моральності є результатом тривалого за
часом процесу становлення взаємин між людьми. Без дотримання
цих норм неможливі політичні, економічні, культурні відносини,
тому що не можна існувати, не поважаючи один одного, не
накладаючи на себе певних обмежень.
Професія управлінця, або менеджера, є «найбільш складною,
універсальною та відповідальною серед існуючих» [1, с. 215].
На сучасного менеджера накладаються вимоги до рівня
кваліфікації, системи знань, порядності та відповідальності
менеджерів – професійних управлінців, від ефективної діяльності
яких багато в чому залежить успішність демократичних перетворень
в країні. За словами класика наукового менеджменту П. Друкера,
сама тільки інтелектуальна та концептуальна освіта ще не робить
менеджера професіоналом «вирішальним фактором цієї професії є
не освіта і не кваліфікація, а гідна особистість» [2, с. 381].
Відтак актуалізується ретельне вивчення соціальнопсихологічних аспектів розвитку особистості менеджера.
До цього варто додати і важливість використання особливих
інструментів – комунікаційних ефектів:
 ефект візуального іміджу – як правило, спочатку людини
сприймають по його зовнішньому вигляді, і це первісне враження
накладає відбиток на подальші взаємини. Тому підприємець
повинний узяти на озброєння естетику одягу, поставлений міміку,
загострене почуття такту, щоб випромінювати чарівність, елегантну
манеру спілкування, упевнений і доброзичливий погляд тощо;
 ефект перших фраз – чи закріплює коректує первісне
враження в людей. У перших фразах повинна бути зосереджена
цікава інформація, з елементами оригінальності, що відразу
залучає до себе увага;
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 ефект аргументації – мова повинна бути обґрунтованою,
переконливою, логічною;
 ефект інтонацій і пауз – особливість людського
сприйняття полягає в тому, що інтонації і паузи сприяють 10-15 –
процентному
збільшенню
інформації,
викликаючи
в
співрозмовників асоціації і пропозиції;
 ефект художньої виразності – це грамотна побудова
пропозицій, використання риторичних прийомів – метафор,
гіпербол і т.п. Як затверджував Вольтер, прекрасна думка утрачає
свою ціну, якщо вона дурно виражена;
 ефект релаксації (розслаблення) – тому, хто уміє вчасно
пожартувати, уставити дотепне зауваження, повезе в переговорах
більше, ніж не вміє це робити. Гумор створює природну паузу
для відпочинку людей, зближає і набудовує на доброзичливий
лад [3, с.143-146].
Діловий стиль спілкування орієнтований на позитивний
(конструктивний)
результат.
Діловий
стиль
виключає
придушення чужої позиції. Основне питання ділового стилю
спілкування можна сформулювати так: позиції сторін
визначаються відношенням до обговорюваної проблеми
(спірному положенню) чи відношенням до опонента.
Перемога в суперечці – вміння аргументувати. «Читайте»
свого співрозмовника по міміці і жестам. Психотерапія в
спілкуванні: не перемогти суперника, а домогтися його
розташування.
Намагайтеся не висувати необґрунтованих пропозицій і
аргументувати свої дії. Аргументацією називають дійсність, що
зв'язана з доказом, обґрунтуванням, твердженням, чи
спростуванням критикою.
При прийнятті етично правильних рішень менеджер
орієнтується насамперед на окремі особистісні характеристики,
такі як впевненість у своїх силах, розвинуте почуття
незалежності. Одна з найбільш важливих особистих
характеристик менеджера – стадія його морального розвитку.
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На стадії попереднього розвитку людей цікавлять
насамперед зовнішні вигоди (і покарання). Підкорення владі
ґрунтується на погрозі негативних наслідків у випадку непокори.
В організаційному змісті цій стадії відповідають менеджери, що
використовують авторитарний чи примусовий стилі керівництва,
а також менеджери, що орієнтуються на гарантії виконання
окремих завдань. На другій стадії загального розвитку люди
адаптуються до очікувань позитивної поведінки колег (родини,
друзів, суспільства). Кращим способом досягнення цілей стає
спільна робота в групах. Найбільш адекватний стиль лідерства –
заохочення взаємодії і кооперації. На стадії наступного, чи
принципового розвитку люди керуються насамперед внутрішніми
цінностями і нормами, у багатьох випадках ігноруючи правила і
закони, що вимагають порушення цих норм. Внутрішні цінності
стають більш важливими, ніж навіть істотні зовнішні. На цьому
вищому
рівні
розвитку
менеджери
використовують
трансформаційний чи обслуговуючий стилі керівництва, увага
концентрується на потребах послідовників і стимулюванні інших
до самостійного мислення, вирішення проблем, що виникають,
виходячи з принципів моралі. Для даного рівня характерне
володіння владою, коли працівники одержують право
конструктивної участі в управлінні організацією [4].
Вважаємо, що менеджмент зобов'язаний створювати і
підтримувати такі умови, в яких люди поводяться, як люди. Тому
керівництво організації покликане контролювати її моральне
«здоров'я», використовуючи такі методи, як особистий приклад,
моральний кодекс і різні етичні структури. Керівники, менеджери
організації повинні відкрито і впевнено підтримувати норми
етичної поведінки, виступати ініціаторами відновлення їх
етичних цінностей. Прихильність етичним цінностям необхідно
декларувати під час виступів, у директивах і документах
організації.
Відповідальність проявляється не тільки в характері, але й у
почуттях (почуття відповідальності), сприйнятті, свідомості,
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світогляді, в різних формах поведінки. Отже вона має інтегральний
характер. М. Савчин визначає відповідальність як «найбільш
загальну властивість особистості, яка об’єднує в собі компоненти
афективно-мотиваційної, інтелектуальної та діяльно-поведінкової
сфер людини як тілесно-душевно-духовної цілісності» [5, с. 8].
К. Муздибаєв розглядає три вектори поступального розвитку
відповідальності: від колективної до індивідуальної, від зовнішньої
до внутрішньої, від відповідальності за минуле до відповідальності
за майбутнє [6, с. 14].
Серед загальних для будь-якого виду відповідальності
структурних елементів більшість психологів виокремлює суб’єкт
відповідальності (хто відповідає), об’єкт відповідальності (за що
відповідає суб’єкт) та інстанцію відповідальності (що або хто
оцінює діяльність суб’єкта відповідальності). Деякі вчені
пропонують ввести також час і простір відповідальності, а також
її зміст та обсяг.
Сукупність юридичної, соціальної та морально-етичної
відповідальності становлять професійну відповідальність менеджера
(рис. 1), яка є «мірою усвідомлення особистістю своїх професійних
обов’язків і добровільного їх виконання, а також мірою її провини за
невиконання професійних обов’язків» [7, с. 266].

Рис. 1. Структура відповідальності менеджера
Високий рівень професійної відповідальності менеджерів у
її правовому, соціальному та морально-етичному аспектах є
визначальним чинником забезпечення ефективності роботи
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організацій в цілому та адекватності управління вимогам
соціуму. За словами В. Буреги, соціально-адекватний
менеджмент – «це інтегральна характеристика високоефективної
моделі управління на основі її адаптованості для функціонування
в суспільній системі, з найвищою мірою соціальної
відповідальності, врахуванням провідних інтересів суспільного
розвитку та найбільш значимих ментальних установок соціуму в
цілому та його регіональних складових» [8, с. 60].
Отже, в умовах трансформації суспільства та системної
кризи управління на всіх рівнях актуалізується вплив
відповідальності менеджера за результати своєї професійної
діяльності.
Професійна відповідальність менеджера як фахово
підготовленого керівника – інтегруюча, регулююча та
контролююча складова, що виявляє придатність особистості до
професії менеджера, визначає суспільну цінність його діяльності.
Особиста
відповідальність
завжди
пов’язана
з
мотиваційною сферою особистості, її інтелектуальним
потенціалом, морально-етичним світоглядом. Тому у багатьох
соціально-психологічних дослідженнях вона розглядається як
морально-етична відповідальність, що підкреслює її внутрішню
усвідомлену сутність.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ
Колимба Ю.О.
здобувач вищої освіти (бакалавр, 4 курс)
освітня програма «Міжнародні економічні відносини»
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к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і міжнародних
економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
Протягом століть проблема мотивації, способи та
інструменти стимулювання співробітників для покращення
виконання роботи, підвищення швидкості і скорочення сукупних
зусиль та витрат мали велике значення для роботодавців. Низька
мотивація завжди була серйозною проблемою для менеджерів,
оскільки вона призводить до низької залученості, низької
продуктивності і, в кінцевому підсумку, до високої плинності
кадрів серед співробітників. Більш того, мотивація безпосередньо
пов'язана зі щастям і задоволеністю роботою.
Успіх або невдача організації залежать в основному від
результатів роботи людей, які в ній працюють. Тому керівництву
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необхідно надихати, стимулювати чи заохочувати працівників,
для досягнення організаційних цілей.
Необхідно мотивувати персонал для досягнення наперед
визначених цілей організації бізнесу. Для цього керівник повинен
стежити за тим, щоб його підлеглі працювали ефективно та з
ентузіазмом. Організаційні цілі бізнесу неможливо досягти без
готовності підлеглих докласти максимум зусиль.
Мотивація - це стан розуму, наповнений енергією і
ентузіазмом, який спонукає людину працювати певним чином
для досягнення бажаних цілей. Мотивація - це сила, яка
підштовхує людину до роботи з високим ступенем прихильності і
зосередженості, навіть якщо щось йде проти нього. Мотивація
виражається в певній людській поведінці [1, 2].
Важливо забезпечити мотивацію кожного члена команди в
організації. Різні психологи вивчали людську поведінку і
формалізували свої висновки у формі різних теорій мотивації.
Система мотивації праці на підприємстві повинна
формуватися з урахуванням цих потреб і в ідеалі задовольняти
кожну з них. У цьому випадку кожен працівник зможе знайти
повне задоволення своїх сподівань і прагнень в професійній
діяльност і[3]. А це, в свою чергу, для роботодавця обертається
великим плюсом, оскільки зникає проблема плинності кадрів і
кожен із співробітників мотивований на продуктивну працю.
Як організація може задовольнити різні потреби своїх
працівників? Зрештою, фізіологічні потреби можуть бути
задоволені зарплатою людини, але важливо пам’ятати, що оплата
може задовольнити й інші потреби, такі як безпека та
повага. Забезпечення щедрих виплат, що включають медичне
страхування та пенсійні плани, що фінансуються компанією, а
також забезпечення міри безпеки роботи допоможе задовольнити
потреби в безпеці. Соціальні потреби можуть бути задоволені
завдяки доброзичливому оточенню та забезпеченню робочого
місця, що сприяє співпраці та спілкуванню з іншими. Фірмові
пікніки та інші соціальні зустрічі також можуть бути корисними,
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якщо більшість працівників мотивовані головним чином
соціальними потребами (але можуть викликати невдоволення,
якщо цього не роблять, і якщо їм доводиться жертвувати в
неділю вдень на пікнік компанії).
Забезпечення можливостей просування по службі, визнання
досягнень людини усно або за допомогою більш офіційних
систем винагород та присвоєння назв посад, які повідомляють
працівника про те, що той досяг високого статусу в організації, є
одними із способів задоволення потреб в пошані. Нарешті,
потреби в самореалізації можуть бути задоволені наданням
можливостей розвитку та зростання на роботі або поза
нею. Докладаючи зусиль для задоволення різних потреб кожного
працівника, організації можуть забезпечити високомотивовану
робочу силу.
Потреби у самореалізації можуть бути задоволені наданням
можливостей розвитку та зростання на роботі або поза роботою, а
також роботою, яка є цікавою та складною.
У процесі трудової діяльності можуть бути використані
різні види винагород: внутрішні та зовнішні. Зовнішні
винагороди – це грошові виплати, можливість реалізації прагнень
до побудови кар'єри та інше, що формує пряму залежність
результатів праці від існуючої системи стимулювання, заснованої
на зацікавленості працівника.
До внутрішніх винагород можна віднести задоволення від
роботи, почуття успіху і визнання заслуг, тобто психологічні
фактори. Таким чином, виділяється взаємозв'язок з потребами,
серед яких можна виділити первинні і вторинні, а також
особистими мотивами людини і застосовуваною системою
стимулювання і мотивації трудової діяльності.
Способи досягнення ефективної праці на підприємствах
пов'язані з мотивами людей. Спонукання – це відчуття нестачі в
чому-небудь, що має певну спрямованість. Воно є поведінковим
проявом потреби і сконцентровано на досягненні мети.
275

Мотивація не є рівномірним процесом, який від початку до
кінця пронизує поведінку індивіда, членів спільноти. Вона
формується на основі тих різнорідних процесів, які здійснюють
функцію саморегуляції на окремих фазах поведінки. Від
мотивації залежить, як і в якому напрямку будуть
використовуватися різноманітні функціональні здібності [4].
Мотивацією пояснюється вибір між різноманітними можливими
діями, між різноманітними варіантами сприйняття і можливим
змістом мислення, крім того не пояснюється інтенсивність та
наполегливість вибраної діяльності та досягнення її результатів.
Роль мотивації не може бути занижена в організації.
Це простий процес, який вимагає розуміння людського розуму та
поведінки. Таке розуміння та правильні дії стимулюють тим
самим мотиви працівника, допомагають ініціювати та
підтримувати дії та широко допомагають у досягненні
організаційних цілей.
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Визначення потреб ринку, ставлення споживачів до товарної
марки і конкретного товару, реакцію споживачів на зміну товарної
та цінової політики підприємства – важливі умови ефективного
функціонування підприємств. Саме ці задачі можливо вирішувати
за допомогою проведення маркетингових досліджень.
Маркетингове дослідження представляє собою процес збору
та систематизації соціологічних даних, спрямованих на вивчення
конкретної ситуації на ринку, бажань, потреб та поведінки
споживачів, що дозволяє створити належні умови для
модернізації системи прийняття управлінських рішень з
врахуванням факторів маркетингового середовища [1].
Гогуля О.П. розглядає маркетингові дослідження як
систематичний процес поставки цілей дослідження, збору, аналізу
об’єктивної ринкової інформації та розробки рекомендацій для
прийняття конкретних управлінських рішень відносно будь-яких
елементів продуктово-ринкової стратегії фірми [2, с. 228].
Більшість дослідників характеризують маркетингове
дослідження – як діяльність, що спрямована на розв’язування
ринкової невизначеності.
Крім того маркетингове дослідження задовольняє
інформаційно-аналітичні потреби маркетингу. Згідно з
міжнародним кодексом ЄСОМАР, маркетингові дослідження – це
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системний збір і об'єктивний запис, класифікація, аналіз та
представлення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень,
мотивацій тощо окремих осіб та організацій у контексті їх
економічної, політичної, суспільної й повсякденної діяльності [3].
Проте, найбільш широко поняття маркетингові дослідження
розглядається Ф. Котлером та Г. Армстронгом. Маркетингові
дослідження – це вид діяльності, який за допомогою інформації,
пов’язує споживача, покупця і громадськість з маркетингом;
інформація, яку при цьому отримують, використовується для
виявлення і визначення маркетингових можливостей і проблем;
вироблення, вдосконалення і оцінки маркетингових дій;
відслідковування результатів маркетингової діяльності, а також
для покращення розуміння процесу управління маркетингом [4].
Не дивлячись на різноманітність трактувань поняття
«маркетингові дослідження», можна зробити висновок, що метою
маркетингового дослідження є отримання маркетингової
інформації у вигляді характеристики ринку та споживачів для
розроблення рекомендацій щодо забезпечення підвищення
ефективності організацій з метою досягненнявизначених цілей і
вирішення конкретних завдань.
Таким чином, маркетингові дослідження виступають
потужним інструментом підприємств для визначення потреб
споживачів та визначення напрямів підвищення ефективності
діяльності підприємства як у коротко-, так і довгостроковій
перспективі з огляду на те, що вони можуть бути спрямовані на
одержання інформації, яка:
- відображає реально існуючі запити клієнтів;
- характеризує реальний стан ринку, на якому працює
підприємство;
- зменшує невизначеність ситуації на ринку та дозволяє
мінімізувати ризики;
- визначає стан конкурентної боротьби на ринку товарів та
послуг;
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- визначає переваги споживачів при виборі товарів та
послуг;
- дозволяє охарактеризувати стан каналів розподілу та їх
ефективність;
- визначає ефективність обрання місця продажу товару
тощо.
Маркетингові дослідження забезпечують підприємства
достовірною інформацією для розроблення тактики і стратегії
підприємства, визначають потенційні можливості розвитку
підприємства як результат вивчення попиту на товари та послуги
і реакцію споживачів на пропозиції конкурентів.
Маркетингові дослідження, залежно від мети здійснення,
можуть бути спрямовані на:
- сегментацію ринку (з метою визначення основних критерії
сегментації, визначення потенціалу та реакції за сегментами, відбір
цільових ринків та визначення їх споживчого профілю);
- з’ясування особливостей товарної політики (з метою
здійснення тестування товарів, визначення дизайну товару,
випробування пакування, позиціонування торгової марки,
ребрединг, пробний маркетинг);
- дослідження ціни (з метою обґрунтування цінової
політики на товари, товарну лінію, торгову марку, визначення
цінової еластичності, визначення реакції на зміну ціни);
- дослідження
просування
(визначення
бюджету
просування товарів, тестування рекламних акцій, перевірка
ефективності рекламних заходів);
- дослідження каналів розподілу (визначення переваг
каналів розподілу, вивчення взаємовідносин в каналах розподілу,
межі можливостей каналів розподілу, обрання найбільш
ефективних торговельних точок).
Зміст маркетингових досліджень визначається потребами
підприємства, товарною структурою його асортиментного
портфелю, і типом ринку, на якому працює підприємство [5].
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Маркетингові дослідження – складний й багатоетапний
процес. Кваліфіковані маркетингові дослідження характеризуються такими особливостями:
1. Використанням наукових методів аналізу, ретельністю
спостереження, чітким формулюванням гіпотез, використанням
наукових методів прогнозування і тестування.
2. Проведенням маркетингових досліджень, яке вимагає від
учасників вирішення проблем, які виникають.
3. Застосуванням не лише одного методу збору й аналізу
даних, комбінуванням різних методів.
4. Врахуванням усіх фактів, які набувають певного значення
залежно від підходу до вирішення проблеми [3, с.72].
Висновки. Маркетингові дослідження виступають одним із
найбільш дієвих інструментів управлінської діяльності в сфері
управління маркетингом, оскільки дозволяють приймати
ефективні тактичні та стратегічні управлінські рішення, що
засновані на вивченні ринку, поведінки споживачів і конкурентів.
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Корх Г.О., Александрова Н.С.
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Науковий керівник: Красноруцький О.О.,
д.е.н., професор, завідувач кафедри організації виробництва,
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Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. Петра Василенка
Від ефективної роботи апарату державного управління
залежить успіх соціально-економічних і політичних перетворень
в Україні, а також реалізація функцій демократичної, правової,
соціальної держави. Новий підхід до організації та застосування
принципів управління вимагають формування особливих вимог
до
рівня
компетентності,
організованості,
активності,
цілеспрямованості та професіоналізму державних службовців, що
в свою чергу є основою розвиненого громадянського суспільства
та успішного переходу до ринкової економіки [1].
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Ефективна професійна діяльність осіб, які займають посади
в державних органах є важливим чинником становлення України
як розвинутої, правової, європейської держави з високим рівнем
життя, соціальної стабільності, культури та демократії [2].
Забезпечення результативності та ефективності діяльності
органів державної влади не можливе без підвищення якості
роботи інституту державної служби та адаптації його до
стандартів Європейського Союзу, що вимагає здійснити
комплекс системних перетворень [3]. При цьому особливо
важливо
запобігти
проявам
непрофесіоналізму
та
некомпетентності при формуванні кадрового потенціалу.
Основою підвищення результативності, відповідальності за
доручену справу виступає розвиток професіоналізму. На сьогодні
залишається потреба удосконалення держслужби як соціального
інституту, подолання деформування морально-психологічного
клімату в апаратах органів виконавчої влади та негативного
сприйняття державної влади населенням. Кінцеві результати
позитивних змін на всіх щаблях державної влади залежать від
персональної позиції кожного державного службовця, готовності
протистояти проявам корумпованості. Саме тому повернення
довіри суспільства владі, забезпечення її прозорості та
відкритості для громадського контролю є одним з найважливіших
завдань органів влади.
Формування в державі професійної, чесної і відповідальної
перед народом влади є основою довіри громадян. Особливо
важливо, щоб до системи державної влади були залучені
політично
незаангажовані
професіонали
з
високими
управлінськими якостями. Це потрібно як для формування
авторитетної влади, так і для консолідації суспільства. Проблема
необхідності забезпечення, перш за все, законодавчому рівні
реальної політичної нейтральності державних службовців на
сьогодні є першочерговою.
Серед пріоритетів вдосконалення роботи державних
службовців необхідно відзначити [4]: удосконалення класифікації
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посад залежно від змісту роботи; підвищення результативності та
ефективності виконання функціональних зв'язків і завдань
державними службовцями; забезпечення прозорості в роботі,
відповідальності за вироблення та реалізацію управлінських
рішень; надання якісних державних послуг юридичним і
фізичним особам; запровадження принципів управління
персоналом; адаптацію до європейських стандартів з
урахуванням національних особливостей.
Професіоналізація державної служби має охоплювати всі
цикли професійного життя особи [5]:

–
–
–

професійне самовизначення;
професійне навчання;

професійна самоідентифікація (самооцінка відповідності
своїх здібностей, потенційних можливостей, рис характеру
вимогам до певної сфери діяльності, професії, посади);

–

застосування та формування професійного досвіду.
Особливу роль в успішному вирішенні управлінських
завдань відіграють наступні уміння і навички: планувати свій
робочий день та вільний час; уважно слухати; коротко виступати
по суті питання; спілкуватися по телефону; проводити наради,
вести переговори; спостерігати і схоплювати суть людських
відносин; стимулювати діяльність підлеглих працівників;
поважати гідність людини, дотримуватись її прав і свобод;
ставити перед собою та підлеглими напружені, але реальні цілі й
завдання; раціонально використовувати свій час і час колег по
роботі.
Для підвищені ефективності управлінської діяльності
важливо створити такі умови, за яких і держава і кожний її
службовець були б взаємозацікавлені у професійному розвитку
всього персоналу державної служби і конкретного працівника.
Для цього необхідно виділити напрямки і фактори формування
професіоналізму та виділити основні компоненти професійної
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майстерності як на індивідуальному, особистісному рівні, так і на
рівні всього апарату того чи іншого державного органу.
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Соціально-правовой факультет,
Національний університет «Одеська юридична академія»
Науковий керівник: Нестерова К.С.,
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і міжнародних економічних відносин
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Провідні бізнес-тренери та успішні підприємці вважають, що
складні умови сучасного бізнесу викликають потребу в лідерах, які
беруть на себе відповідальність і не бояться виявляти ініціативу. У
практиці функціонування іноземних компаній лідерству та
проблемам його розвитку приділяється значна увага. За даними
інформаційної платформи «BloomLeaders» [1], у 2019 р. 1,77%
корпорацій відчували нестачу лідерів серед працівників. Крім того,
простежується суттєва проблема, яка пов’язана з тим, що
працівники зазвичай шукають роботу в компаніях, що мають
програми для реалізації лідерських навичок, а роботодавці, у свою
чергу, шукають кандидатів, які вже мають лідерські навички, не
бажаючи витрачати час чи гроші на навчання персоналу. Тому, хоча
83 % роботодавців США погоджуються з тим, що надзвичайно
важливо розвивати лідерські навички своїх працівників, лише 5 %
корпорацій насправді впроваджували такі проекти у 2019 р.
Лідерство та менеджмент – дві складові, які доповнюють
одна іншу, оскільки менеджмент – це система управління
складними структурами, його ефективну реалізацію неможливо
уявити без лідерства. Лідерство відіграє важливу роль при
прийнятті менеджерських рішень, це – вміння адаптуватися і
управляти змінами.
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У менеджменті потрібно сприймати лідерство не лише як
силу, авторитет, поведінку, особисті риси окремих працівників, а як
найкращий системний підхід при прийнятті рішень, спрямований на
підвищення ефективності діяльності підприємства. Прийняття
лідерських рішень є важливою складовою системи управління
підприємством, оскільки результати функціонування останнього
залежать від того, як керівництво приймає рішення.
Б.М. Бесс [4, 5] описує повномасштабну модель лідерства,
яка
складається
з
трьох
типів
поведінки
лідера:
трансформаційного, транзакційного та «laissez-faire». Така
поведінка лідера, як наставництво, спілкування відносяться до
трансформаційного типу поведінки лідера. Транзакційна поведінка
лідерів в основному зосереджується на взаємовідносинах між
лідерами та послідовниками. «Laissez-faire» або псевдолідерство
являє собою такий тип поведінки лідера, коли останній уникає
ініціативи, займає сугубо пасивну позицію у процесі прийняття
рішень та відмовляється від відповідальності.
У іноземних компаніях функції менеджера та лідера
відрізняються. Наприклад, коли менеджер планує бюджет
операційних витрат, лідер спрямовує свої знання та ідеї на
визначення нового напрямку розвитку, створюючи нову модель
компанії. Якщо менеджер підбирає персонал і організовує його
роботу відповідно до поставлених керівництвом завдань, лідер
прагне знайти однодумців, здатних і готових підтримати його
нові, прогресивні ідеї і пропозиції. Сучасні умови
господарювання підприємств доводять, що лідер повинен
вибудовувати корпоративні відносини, націлені на створення
довіри всередині організації. Такі дії – це єдиний спосіб
забезпечити успішну комунікацію та відносини з клієнтами в
умовах жорсткої конкуренції.
При оцінці результатів роботи команди менеджер здійснює
контроль і перевірку виконання прийнятих ними рішень, лідер –
спрямовує свої зусилля на мотивацію персоналу, формування їх
зацікавленості у розвитку підприємства.
286

Функція лідера полягає в тому, щоб зацікавити своєю ідеєю,
як можна більшу кількість учасників бізнесу, оскільки
досягнення домовленості з персоналом з приводу цілей і
цінностей – це тривалий і копіткий процес. Часто менеджери
страждають від відсутності адекватних послідовних ідей щодо
того, як реалізувати заплановані ідеї і об’єднати організацію
навколо спільної мети. Це питання стосується відносин з
колективом, його здатності вибудовувати комунікації і довіру як
всередині організації, так і за її межами.
Чим більш динамічним є середовище, в якому діє лідер, тим
більше можливостей для реалізації і досягнення цілей, які стоять
перед компанією, більше напрямків розвитку лідерських якостей
особистості, його однодумців і послідовників [1, с. 185]. Адже
згідно нової парадигми світу, існує думка, що ми живемо світі
невизначеностей, і незначні, на перший погляд, події здатні
викликати досить істотні і далекосяжні наслідки [2, с. 25], саме
лідер не повинен боятися змін і чим більше він буде
підштовхувати до змін своїх однодумців, тим динамічніше
підприємство буде мати можливість зайняти лідируючі позиції на
ринку. Тому, дії лідера завжди спрямовані на досягнення
стратегічної мети розвитку підприємства.
Характерною рисою лідера є те, що він може адаптувати
стиль керівництва до ситуації. Менеджер не може бути
компетентним абсолютно у всіх питаннях. Щоб усвідомити це,
він повинен сформувати навколо себе команду, що складається з
відданих своїй справі працівників і зовнішніх консультантів. У
такій команді можуть бути не тільки виконавці, бажано
формувати її з ініціативних та «мобільних» людей, а значить,
лідери необхідні на всіх рівнях менеджменту організації.
Ефективність команди також залежить від лідера
(використання результативних методів впливу, організація роботи,
координація напруження, забезпечення ресурсами). Зрештою,
головне джерело лідерства – це енергія, яка має вирішальне
значення для змін і виникає, коли лідер доносить своє бачення
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майбутнього іншим. Успішний керівник може зацікавити співробітників у реалізації потенціалу компанії і внесення змін, а також
мотивувати всіх позитивним налаштуванням і переконаннями.
Лідер повинен вміти передбачати подальший розвиток подій,
що дозволить сформулювати цілі організації і поставити завдання
підлеглим. Це неодмінний елемент переходу до мотиваційного
розвитку інноваційного потенціалу – мотивації до досягнення
стратегічних цілей. Один з видів мотиваційного розвитку –
менторство – пов'язаний з розширенням кола делегування, включати
співробітників у процес розробки інновацій. На етапі примноження
у співробітників відтворюються лідерські якості, формуються нові
керівники, готові взяти на себе управління інноваціями.
Однак у сучасній теорії менеджменту немає єдиного підходу
до того, як оцінити лідерство в організації. На наш погляд, основні
показники мають стосуватися ефективності комунікацій в
організації та взаємовідносин з стейкхолдерами (рівень
задоволеності клієнтів, персоналу, суспільства, партнерів та ін.).
Таким чином, лідерські якості в поєднанні з управлінськими
навичками дозволяють органічно виконувати визначені цілі організації, забезпечити її ритмічну та безперервну роботу, забезпечувати
довгостроковий розвиток. Саме лідерство дає можливість
ефективного пристосування до факторів зовнішнього середовища,
запровадження змін та розвитку корпоративної культури організації.
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ПРО КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ
ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Левченко Д.С.
Здобувач вищої освіти (бакалавр, 4 курс)
Науковий керівник: Левкіна Р.В.,
д.е.н., проф., зав. кафедри підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності
Харківський національній технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
Для адаптації до зміни навколишнього середовища,
успішного конкурування на ринку, ефективної виробничо-збутової
діяльності у високо динамічному середовищі керівництво
підприємства повинно постійно знаходитися у процесі пошуку
шляхів не лише адаптації до змін, а й управління цими змінами.
Управління змінами ми розглядаємо як розвиток підприємства.
Тому дослідження практичних питань реалізації моделей розвитку
і категоріально-понятійного апарату теорії управління розвитком є
надзвичайно актуальними і сучасними. У тезах ми досліджуємо
категоріально-понятійний апарат теорії управління ринком,
виділяємо видові прояви управління рзвитком на рівні підприємств
та визначаємо особливості його на рівні стратегічного управління.
Проблематиці
управління
розвитком
підприємств
присвячені наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників,
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серед них: О.П. Пащенко [1], О.В. Раєвнєва [2], В.О. Василенко,
Я.М. Котко [3], А.Л. Гапоненко [4], В.С. Пономаренко [5] та ін.
Так О.В. Раєвнєва вважає, що розвиток підприємства,
насамперед, пов’язаний із просторовою і часовою трансформацією
його як відкритої системи із обов’язковою зміною глобальних
цілей [2]. Натомість О.В. Гапоненко розглядає розвиток як рух
уперед, формування нових рис, характеристик, що призводить до
глобальної
еволюції
підприємства,
поліпшення
його
характеристик, вдосконалення внутрішнього і зовнішнього
механізму функціо-нування [4], або зміни у його економіковиробничій системі [5]. Проте незважаючи на достатьо великий
обсяг наукових праць по даному питанню, що присвячені
теоретичним і практичним обгрунтуванням теорій управління
розвитком, є необхідність їх конкретизації для підприємницьких
структур аграрної спеціалізації [7].
Розглянемо теорію життєвого циклу підприємства аграрної
спеціалізації. Дана теорія розглядає управління розвитком підприємства як контрольований перехід з одного етапу життєвого циклу
на інший з відповідною зміною у технічній, ринковій, організаційноекономічній, управлінській системах. При чому такий перехід повинен бути не просто під контролем керівництва, а керованим процесом, що відбувається при постійному запровадженні інновацій у
виробничу та інші сфери. Технічна система або науково-технічний
чи інноваційний розвиток підприємства спрямовані на вдосконалення процесів виробництва і збуту, зміни у якісних показниках
продукції (послуг), нововведень у сфері управління. Саме така
складова розвитку підприємства, на наш погляд, визначає незворотність змін у матеріально-технічному забезпеченні і відповідно у тих
системах, що залежать від нього. Дана теза є справедливою для
підприємств техніко-технологічного типу, до яких належать аграрні
підприємства з усталеною матеріально-технічною базою, наявними
земельними ресурсами і постійно проживаючими в населеному
пункті працівниками. З одного боку, запровадження інновацій у
технічну систему є відносно простим процесом, що вимагає
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залучення інвестицій і висококваліфікованих кадрів, з іншого боку,
саме це дає поштовх зміна у ринковій, організаційно-економічній та
управлінській системах. Ринкова система і розвиток базується на
змінах у сегменті ринку, засобах комунікації і збутових механізмах;
організаційно-економічна система спрямована на розвиток окремих
працівників, підрозділів підприємства, їх вертикальникальних і
горизонтальних взаємозв’язків [7].
Серед видів розвитку аграрного підприємства, що виділяє [6],
ми вважаємо, що саме конвергенційний або адаптивний логічно
пов'язаний із зовнішньою та внутрішньою адаптацією до умов його
діяльності, що змінюються. Хоча належність підприємства до
даного виду вимагає від керівництва певних зусиль і є не постійною
у часі. Більш типовим є дивергенційний або слабко адаптивний
розвиток, що характеризується неможливістю керівництва
здійснювати адаптацію внаслідок недостатності або відсутності
необхідної ресурсної підтримки і потенціалу розвитку.
Таким чином, можемо зробити висновок про постійне
теоретичне і пратичне вдосконалення поняття «розвиток
підприємства», який є процесом на мікро- рівні. Метою
управління розвитком підприємства має бути забезпечення стану
внутрішньої рівноваги та рівноваги із зовнішнім середовищем,
що сприятиме оптимальній адаптації підприємства як відкритої
системи для безперервного розвитку.
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У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Маммадлі Ріад Заурогли
здобувач вищої освіти (бакалавр 4 курс)
освітня програма «Менеджмент»
Науковий керівник: Мостенська Т.Л.,
д.е.н., професор, декан факультету транспорту,
менеджменту і логістики
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Ефективність діяльності підприємства залежить значною
мірою від якості маркетингової інформації, її достовірності,
своєчасності її надходження, об’єктивності. Саме інформація
виступає основою прийняття маркетингових рішень. Середовище
діяльності підприємства характеризується значною мінливістю та
невизначеністю. Використання маркетингової інформації знижує
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непередбачуваність впливу зовнішнього середовища, зменшує
ризики діяльності та можливі втрати.
За допомогою маркетингової інформації підприємства
здійснюють планування діяльності, прогнозують основні
показники діяльності, виявляють альтернативні шляхи розвитку
та можливості диверсифікації діяльності.
Проте
найважливішими завданнями маркетингової
інформації є вивчення характеристик і потенційних можливостей
ринку, вивчення діяльності конкурентів, їх продукції та
дослідження розподілу часток ринку між гравцями на ринку,
аналіз збуту, вивчення тенденцій ділової активності, вивчення
споживачів (фактичних і потенційних), їх запитів та реакції на
появу нових товарів та послуг тощо [1, с. 59].
В
науковій
літературі
маркетингова
інформація
розглядається з багатьох точок зору.
Так, в роботі [2] під маркетинговою інформацією
розглядаються знання, відомості, дані про який-небудь об'єкт,
подію, процес або явище, що необхідні для підготовки і
прийняття маркетингових рішень.
Данько Т.П. визначає маркетингову інформаціюяк
інформацію, що отримана в ході вивчення, дослідження процесів
обміну результатами суспільно корисної діяльності та взаємодії з
приводу такого обміну всіх суб’єктів ринкової системи, яку
можна використовувати у всіх сферах підприємництва,
включаючи маркетингову діяльність [3, с. 268].
Полторак К.А. характеризує маркетингову інформацію як
об'єктивні (статистичні дані, результати маркетингових
досліджень та ін.) і суб’єктивні (оцінки, думки, чутки) відомості,
необхідні для аналізу маркетингового середовища, ринку, товару,
споживача, які використовуються для прийняття маркетингових
рішень, розробки маркетингових планів [4, с. 20].
Маркетингова інформація – це вихідний елемент, результат
маркетингових досліджень. Цінність маркетингової інформації
полягає в тому, що саме вона витворює можливість для отримання
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конкурентних переваг, зниження рівня ризиків, урахування і
визначення змін на ринку. Маркетингова інформація сприяє
координації стратегій, обґрунтуванню певних рішень, підвищенню
популярності торгової марки, надає можливість аналізувати
діяльність підприємствав напрямку підвищення її ефективності.
Основними методами збору маркетингової інформації є
опитування, спостереження, експеримент та імітація [5, 6].
Попри розбіжності у визначеннях маркетингової інформації,
характеризуючи її загальні риси авторами визначаються:
надходження із зовнішніх та внутрішніх джерел у вигляді
сукупності даних, що забезпечують прийняття ефективних
маркетингових управлінських рішень [7, с. 35].
Маркетингова інформація частіше за все спрямована на
одержання даних щодо ємності ринку; можливості отримання
конкурентних переваг; напрямів зниження ризику; визначення
ставлення споживачів до товарів та послуг, що надаються;
відстеження змін зовнішнього та внутрішнього середовищ.
Маркетингова інформація також дозволяє здійснювати
координування стратегії; проводити оцінювання діяльності;
підвищувати довіру споживачів до товарної марки та
підприємства. Це, в свою чергу, дозволяє
підвищувати
ефективність
маркетингової
діяльності
та
діяльності
підприємства в цілому [8, с. 174].
За допомогою маркетингової інформації стає можливою
гармонізація управлінських маркетингових рішень із вимогами
споживача та можливостями
підприємства. Значення
маркетингової інформації підсилюється також і тим, що
володіючи інформацією про стан ринкової кон’юнктури
підприємство отримує ряд переваг над своїми конкурентами [9].
Висновки.
Результатом
роботи
з
маркетинговою
інформацією може стати формування нових підходів до аналізу
ринку.
Маркетингова інформація дозволяє здійснювати планування
діяльності підприємства, орієнтуючись
на вимоги ринку
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(ринкового сегменту) та приймати стратегічні рішення на підставі
оцінювання поточної ситуації.
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ТРЕНДИ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ 2021 РОЦІ
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Науковий керівник: Афонченкова Т.М.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту
Херсонський інститут
Міжрегіональної Академії управління персоналом
2020 рік був непростим: пандемія, скорочення попиту в
багатьох галузях економіки, простої в роботі. Люди все більше
вирішують справи онлайн: працюють, купують товари,
замовляють послуги. Це веде до появи нових трендів в digitalмаркетингу.
Метою дослідження є нові тренди діджитал - маркетингу
2021 року, які будуть затребувані усіма брендами по всьому світу.
1. Штучний інтелект і машинне навчання. Поступово і
майже непомітно штучний інтелект увійшов в життя сучасних
людей і зайняв в ній значиме місце. Штучний інтелект допомагає
аналізувати дані і інтереси споживачів, пропонувати їм
таргетовану рекламу, відстежувати продажі, удосконалювати
комунікацію з клієнтами і прогнозувати модель їх поведінки.
Зростає і застосування машинного навчання, корисного при
аналізі текстів, зображень та аудіо.
2. Одна з вимог Google Ads до партнерів - використання
оптимальних
налаштувань
кампаній
для
отримання
максимального результату. Якщо рекламодавець виконує
рекомендації менш ніж на 70%, він не зможе стати партнером
Google. Автоматичне встановлення ставок - одна з таких
рекомендацій. Рекламні системи впроваджують нові технології
машинного навчання для проведення автоматичних торгів.
Як наслідок, ручне управління ставками стає неефективним для
тих кампаній, у яких зібрані дані про переходи, кліки, поведінку
користувачів і т. п. Розумний алгоритм враховує цю інформацію
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при призначенні ставок, роблячи кампанії з автоматичним
призначенням ставок більш ефективними.
3. Голосовий пошук - це технологія, яка дозволяє виконувати
пошук в інтернеті, зробивши запит усно. Аліса, Siri, Google
Assistant - з кожним роком голосові помічники стають більш
затребуваними серед користувачів. Зарубіжна статистика показує,
що: 60% користувачів смартфонів застосовували голосовий пошук
хоча б один раз; покупки продуктів складають 20% голосових
замовлень; за прогнозами оборот від голосових покупок в
2022 році складе 40 млрд. дол. За допомогою голосових
помічників користувачі вже зараз шукають ресторани, купують
продукти, замовляють доставку на будинок і т. п. Тому адаптація
контекстної реклами до голосового пошуку дає рекламодавцям
конкурентну перевагу в боротьбі за цільову аудиторію і дозволяє
займати перші позиції у видачі по запитах голосом.
4. Розумні кампанії в рекламних системах - автоматизовані
кампанії для управління контекстною рекламою в Google Ads, в
яких система сама задає націлювання, коригує ставки, вибирає
місця показу оголошень, становить оголошення з урахуванням
інтересів
користувача.
Для
автоматизації
кампанії
використовуються алгоритми машинного навчання. Під час
налаштування таргетингу і призначення ставок рекламна система
враховує статистику про переходи аккаунта, сферу діяльності,
розташування і інші фактори. Результат - приблизно на 20%
більше конверсій, ніж при налаштуванні інших кампаній в Google
Ads при тому ж рівні витрат.
5. Zero-click. На пошуку Google з'явилася нульова видача
(zero-click) - розширені сніппети або блоки відповіді на топових
позиціях видачі, які без кліка відповідають на запит користувача.
Зазвичай інформація виводиться у вигляді карт, графіків, схем,
статистичних зведень, відеороликів і т. п. Як виглядає нульова
видача:
- блоки відповіді. Виводиться стисла відповідь на певний
запит: час, погода, курси валют, висота Евересту і ін .;
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- розширені сніппети. Спеціальні елементи видачі
пошукових систем з Google Maps, Google Мій Бізнес.
Попадання в нульову видачу підвищує впізнаваність бренду
і довіру до ресурсу. Шанс потрапити в zero-click є у
рекламодавців, сайти яких входять в топ-10 за запитом і дають
кращий відповідь на питання користувача.
6. Чат-боти - програми, які імітують спілкування з
користувачем на сайтах, в месенджерах (Telegram, Viber,
WhatsApp), соцмережах (Facebook), мобільних додатках або по
телефону. Комунікація з користувачами відбувається за
допомогою текстових або аудіоповідомлень.
У бізнесі чат-боти використовують для вирішення двох
основних завдань: консультування клієнтів по продуктам
компанії, умовам покупки, доставки і т. п.; розгляду скарг або
інших екстрених питань. За допомогою чат-ботів можна надавати
миттєвий сервіс клієнтам в режимі 24/7 без перерв, вихідних,
відпусток і понаднормових оплат.
Популярність чат-ботів підтверджує і зарубіжна статистика:
15% користувачів спілкувалися з представниками бізнесу через чатботи; 58% компаній в сфері B2B вже використовують чат-боти на
своїх сайтах, в сфері B2C чат-боти на сайтах використовують 42%
компаній; в спеціальному дослідженні 8 з 10 користувачів дали
позитивну оцінку досвіду спілкування з чат-ботами; в 2020 році чатбот запустила навіть Всесвітня організація охорони здоров'я:
безкоштовний сервіс англійською мовою надає інформацію про
коронавіруси і способах зупинити його поширення.
7. Мессенджер-маркетинг. Одна з важливих завдань
Діджитал-маркетингу - зробити комунікацію між споживачами і
брендом максимально простою, доступною та зручною. Важливим
інструментом для цього залишаються месенджери, що дозволяють
компаніям знаходити клієнтів, бути з ними на зв'язку, інформувати
про новинки та акції, отримувати відгук. WhatsApp, Telegram,
Facebook Messenger поступово перетворюються з додатків для
спілкування з друзями в канали зв'язку між брендами і аудиторією.
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В 2021 році тренд використання месенджерів в маркетингу буде
зберігатися.
Основні
причини:
можливість
відправки
маркетингових повідомлень в будь-яку точку землі в будь-якій
формі (у вигляді тексту, відео, аудіо, зображення, також можна
налаштувати чат-бот); миттєве оповіщення клієнтів про товари,
послуги, акції, розпродажі, графіки роботи, нові точки продажів і
т. п.; підвищення впізнаваності бренду.
8. Мобільні додатки. За перше півріччя 2020 року
користувачі всього світу провели зі своїми смартфонами
1,6 трильйона годин. А час, проведений в додатках роздрібних
покупок, зріс на 20%. Ці тенденції говорять про те, що бізнес
потрібно не тільки переводити в онлайн, але і робити його більш
зручним для мобільних користувачів. Найбільш затребувані серед
користувачів такі програми: доставка їжі, онлайн-навчання,
розваги, онлайн-шопінг, ігри.
9. Інтерактивний контент - будь-який контент, з яким можна
взаємодіяти якимось чином: натискати, гортати і т. п. Він:
ефективно навчає покупців користуватися продукцією; підвищує
впізнаваність бренду; привертає увагу цільової аудиторії і
утримує її. Інтерактивний контент дає приблизно в 5 разів більше
переглядів, ніж статичний контент; приносить в два рази більше
лідов, ніж статичний контент. У 2021 року будуть актуальні такі
типи інтерактивного контенту:
- вікторини та опитування. Проводяться для отримання
зворотного зв'язку від аудиторії, вивчення її потреб, рівня задоволеності продуктом компанії і т. п. Дозволяють підвищити рівень
залученості користувачів і поліпшити продукт в майбутньому;
- реклама з ефектом доповненої реальності. Така реклама
пояснює користувачам, як взаємодіяти з продуктом. Наприклад,
показує, як дівчина буде виглядати з різним кольором губної
помади;
- відео 360. Відео в форматі VR, яке надає користувачам
круговий огляд. Наприклад, Nissan запускав в такому форматі
рекламу кросовера Nissan Rogue.
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10. Маркетинг без файлів cookie. До 2022 року Google планує
відключити підтримку файлів cookie в браузері Chrome. Основна
причина - захист конфіденційності персональних даних
користувачів.
Як використовуються файли cookie: для показу і оцінки
ефективності реклами при ремаркетингу; для відстеження
конверсій в Google Ads; для визначення шляхів переходу
користувачів на сайт і їх подальших дій на ньому. Натомість
файлів cookie Google готує новий проект - Privacy Sandbox. Місія
проекту в тому, щоб створити веб-екосистему, яка поважає
конфіденційність користувачів. Для цього Google планує
прибрати міжсайтове відстеження. В результаті таких змін
збирати дані про користувачів стане складніше. Вихід для
маркетологів - моделювання конверсій.
11.Інфлюенс-маркетинг. В 2021 році інфлюенс-маркетинг
може стати окремим медіаканалом, який виходить за рамки
тактичного рішення проблем. До 2022 року оборот в галузі може
скласти 15 млрд. дол. На думку маркетологів у 2021 році в
інфлюенс-маркетингу упор треба робити на відеоконтенті.
Для залучення аудиторії слід створювати різноманітний і
корисний контент, який зачіпає цінності клієнта або вирішує його
проблеми. Крім Instagram будуть широко залучатися і інші
платформи, наприклад Tik Tok.
12.Локальне SEO. Для залучення клієнтів компаніям потрібні
позитивні відгуки і високий рейтинг. Це підтверджує зарубіжна
статистика: 72% користувачів не здійснюють покупок, поки не
прочитають відгуки, а 15% взагалі не довіряють компаніям без
відгуків.
Як просунутися в локальному SEO: при реєстрації в сервісі
заповнити всі поля про компанію (адреса, години роботи,
послуги); працювати з відгуками клієнтів; розміщувати
фотографії і відеоролики; регулярно поповнювати списки своїх
послуг, розміщувати інформацію про знижки та іншу діяльності
компанії.
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13.Мультиканальний маркетинг передбачає взаємодію з
аудиторією відразу через кілька каналів, пов'язаних між собою.
Перемикання між різними девайсами і платформами має бути
нескладним і комфортним для споживача. Інтеграція декількох
каналів забезпечує безперервну комунікацію з клієнтом, сприяє
його залученню, допомагає утримувати увагу і створює
позитивний клієнтський досвід. Це може бути веб-сайт,
електронна пошта, офлайн-продажі, соцмережі, контекстна,
таргетована або зовнішня реклама, PR, івенти і т. п.
14. Технології доповненої реальності (AR) і віртуальної
реальності (VR) відкривають абсолютно нові можливості для
взаємодії з аудиторією і залучення споживачів. Для цілей
діджитал-маркетингу можна використовувати QR-мітки, ARігри, спеціальні додатки, цифрові анімації, окуляри віртуальної
реальності. Наприклад, у компанії IKEA вже є AR-додаток для
вибору меблів, що дозволяє за допомогою смартфона побачити,
як обраний диван, стіл або крісло будуть виглядати в
конкретній кімнаті.
Автоматизація маркетингу - основний тренд 2021 року.
Розумні кампанії, автоматичні стратегії призначення ставок,
автотаргетінг - все це дозволяє рекламодавцям скоротити час на
настройку рекламних кампаній і займатися створенням
креативного контенту. Користувачі все більше часу проводять в
соціальних мережах і довіряють лідерам думок. Тому компаніям,
що працюють в сфері B2C, вигідно запускати рекламу в
Instagram, Facebook, і на інших майданчиках. У боротьбі за
аудиторію компанії використовують всілякі онлайн- і офлайнканали. Це дає конкурентну перевагу і дозволяє підвищити
впізнаваність бренду. Ставка на барвистий і різноманітний
контент, віртуальна реальність, відеоролики 360°, вікторини,
голосовий пошук, нульова видача, мобільні додатки - все
направлено на те, щоб людина миттєво отримувала потрібну
інформацію і могла в один клік зробити покупку, замовити
доставку і т. п.
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Instagram-маркетинг вже давно став популярним як серед
великих компаній, так і серед малих бізнесів. Зокрема, після
дистанційного режиму життя, щоб утримати свій бізнес на плаву,
багато хто рушив у торгівлю в інтернеті. Отриманий досвід
показує, що однією з кращих торгових майданчиків є соціальна
мережа Instagram. Insta-маркетолог отримує таке завдання як
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оформлення сторінки в Instagram для функціонування та
просування бізнесу.
Перш ніж приступити до правил оформлення крутого
профілю, слід розібратися в основних поняттях. Instagram для
маркетолога – це соціальна мережа, яка дає можливість не просто
обмінюватися фото, а можливість просувати бізнес і послуги з
будь-якої точки світу і в зручний час прийти до бажаних
результатів.
Insta-маркетолог
людина,
яка
володіє
компетенціями і бере на себе процеси просування бізнесів або
послуг клієнтів, щоб власник бізнесу міг зосередитися на
стратегічних завданнях, а не заглиблюватися у суть. Саме Instaмаркетолог займається оформленням сторінки в Instagram для
функціонування і просування бізнесу [1].
Якими функціями наділений фахівець при створенні крутого
аккаунта:

–
–
–
–
–
–
–

створення акаунта;
оформлення нікнейму;
назву профілю;
шапка профілю;
добірка аватара;
закріплення хайлайтс;

розробка міні-сайту.
Після завершення роботи кожен аккаунт слід перевіряти
направило трьох секунд. Тобто, у вас є три секунди, щоб людина,
глянувшина ваш аккаунт, зрозуміла:
Хто ви?
Чим ви будете їй корисні?
У чому ваша відмінність від інших?
Що вони можуть отримати від вас прямо зараз?
Найгірший результат, який може бути, це коли людина
заходить на ваш аккаунт, дивиться шапку профілю, і у неї
виникають питання: «І що? Іщо мені з цього? І що мені робити?».
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Що робить акаунт привабливим:

–
–
–
–
–
–

назва;
аватар;
кількість передплатників;
шапка профілю;
нighlights (вічні історії);

перші 9 постів акаунта [3].
Розберемо кожен фактор окремо. Терміну «назва акаунта»
вInstagram взагалі немає, але ми звикли його так називати. Існує
«ім'я» і «ім'я користувача». «Ім'я» знаходиться під фотографією
аватара і пишеться жирним шрифтом, а «ім'я користувача» - це
нікнейм, за яким люди можуть вас знайти. «Ім'я» та «ім'я
користувача» повинні відображати ваш рід діяльності і нішу,
інакше вас ніяк не знайдуть. Наприклад, «Ім'я»: Іванов Іван найкрутіший
Instagram-маркетолог,
«ім'я
користувача»:
Ivanov_SMM. Помилки у назві акаунтів:

–
–

довга, нечитабельна назва;

–
–

незрозумілі абревіатури (sum_001, 2gr_003);

ім'я користувача, яке не несе інформаційної цінності
(badboy_1248, welcome_to_me);
літери "zh, ch, y, z, i-y", які кожен користувач може чути і
писати по-своєму (luchshieigrushkikherson).
Наступним йде аватар. Аватар повинен максимально
асоціюватися з послугою/продуктом, який ви просуваєте. Деякі
ставлять на головне фото - логотип, що не рекомендується
робити, якщо ви не великий бренд. Якщо ваша компанія відома, і
ви вкладали великі маркетингові вкладення в те, щоб ваш
логотип дізнавався, це є фактором прийняття рішення і
підвищення довіри (наприклад, Цитрус, Allo, Eldorado, Metro і
т.д.). Якщо ж ви «no name», від логотипу на аватарі ви будете
тільки програвати, оскільки на вас, ні ваш логотип ще ніхто не
знає [2].
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Шапка профілю. Вигляд шапки профілю в інстаграм, які
оформлення будь-якого тексту на сайті, має бути зрозумілим,
структурованим і зверненим до вашої цільової аудиторії.
Головні помилки при оформленні шапки профілю: шаблонні
фрази; відсутність офера (тобто привабливої пропозиції для
клієнта, яка переконує придбати прямо зараз продукт або послугу
у вас, а не у конкурента); зайва інформація;шапка профілю не
мовою цільової аудиторії; відсутність візуального поділу; не
підключений бізнес-аккаунт [2].
Highlights – це вічні історії в Instagram. Звичайна історія
вилучається через 24 години після публікації, але ви можете
додати її до обраного – так вона залишиться там до тих пір, поки
ви самі не видалите її. Навіть коли ви тільки запускаєтеся і вам
ще нічого додавати в шапку профілю, це не значить, що
обкладинки потрібно відкласти на потім. Рекомендується
оформити п’ять обкладинок highlights, розробити їх в одному
стилі: іконки повиннігармоніювати між собою. Рубрики highlights
повинні відповідати на питання аудиторії, та нести користь.
Найефективніші рубрики: кейси; відгуки; до/після; прайс; акції.
Мультипосилання в Instagram. 20-30% потенційних клієнтів
не роблять замовлення, оскільки в описі профілю немає активних
посилань, які допомагають зв'язатися з продавцем. Ylink, Mssg,
Taplink - за допомогою цих сервісів можна створювати окрему
сторінку із зазначенням всіх можливих способів зв'язку з вами:
Telegram/ WhatsApp/ Viber/ Messenger і т.п. В Instagram можна
додати тільки одне активне посилання в описі профілю. За його
допомогою ви групуєте кілька способів зв'язку в один. Коли ваш
клієнт відкриє посилання, він зможе вибрати один зручний для
нього спосіб зв'язку, клацнути на ньому, і його буде автоматично
переведено до обраного месенджеру - це дуже зручно, адже не
потрібно вводити номер телефону для зв'язку від руки [4].
Основні соціальні мережі пропонують свої послуги та
майданчики для відео: Facebook - Stories, Twitter - Periscope, Google
- YouTube. Тепер Instagram (крім своїх Stories) представив нову
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функцію - IGTV. У SMM класифікують відео за двома
показниками: довжині ролика і актуальності (пряма трансляція або
запис). IGTV вносить ще один параметр - формат: горизонтальний
і вертикальний. Майданчик націлений на показ довгого (до
години) відео-контенту. IGTV пропонує створення каналів,
подібних телевізійним каналам - конфігурація телебачення в
телефоні. З фактором персоналізації та індивідуалізації TV, адже
канали створюються з відео тих, за ким ми стежимо [5].
IGTV дає можливість стати творцем контенту/телевізійної
програми/каналу. Але, при створенні телевізійної програми,
потрібно враховувати психологію і стан глядачів, тобто
необхідно розуміти, що вони дивляться канал у розслабленому
стані, не думаючи про роботу. Тим не менш, аудиторія хоче
отримати корисну інформацію, але у формі розслаблення і
розваги[6].
Формати відео-контенту для IGTV:

– «Реаліті» про роботу в компанії (для пошуку нових
працівником в допомога відділу кадрів);
–
–

серія цікавих дискусій та інтерв'ю;

повнометражні фільми з корисною інформацією
(дослідження та рекомендації) з вашої галузі діяльності;

–

серіал про продукт (або його створення з показом «за
камерою»);

–

відео-блог з інформуванням про ваш продукт.
Не підходить для IGTV:

–
–
–
–
–
–
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презентація знаменної події;
кризова комунікація (якщо її не уявити як серіал);
записані семінари або інтерактивне навчання (вебінари);
представлення нового продукту;
пряма трансляція із заходів;
пряма комунікація з клієнтами.

Ці формати не те щоб взагалі не підходять до IGTV,
звичайно, з кожного можна зробити затребуваний контент, і він
може підійти цільовій аудиторії якщо його правильно і якісно
оформити. Але досвід показує, що багато компаній схильні
створювати в цих форматах дуже нудні відеоролики.
Коли ви приймаєте рішення використовувати IGTV в
стратегічному маркетингу вашої компанії, при виборі стратегії слід
розуміти, що вистворюєте розважальний відео-контент. Ви перетворюєтеся на режиссера сучасного TV, відповідно, потрібно
створювати відео-контент так, щоб він був не тільки цікавий і
корисний вашим клієнтам, але і мав розважальний характер.
Для цього поставте себе на місце клієнта, згадайте, в якому стані
Ви самі дивитеся TV. Ви просто перемикаєте з каналу на канал і
зупиняєтеся на тому, що чим-небудь приверне вашу увагу.
Самоціль - ваші клієнти в IGTV повинні зупинитися на
вашому контенті. IGTV - хороша можливість удосконалити свій
стратегічний маркетинг і контент-маркетинг. IGTV підійде В2В
маркетингу, при умові, що він розважає і дає цікаву інформацію,
а не напружує. У іншому випадку - це просто непотрібний і
неефективний інструмент маркетингу.
Світ не буде колишнім, люди зрозуміли переваги SMMмаркетингу і торгівлі в інтернеті. Instagram активно впроваджує
різного профілю фішки для ведення бізнесу в даній соціальній
мережі. Торговий майданчик Instagram розширюється з кожним
днем і не виключено, що в найближчому майбутньому це буде не
додаток для обміну фотографіями і відео, а повноцінний
торговий центр онлайн.
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Стратегічне управління – процес, за допомогою якого може
бути здійснено довгострокове керування підприємством, визначені
специфічні цілі діяльності, розроблені стратегії для досягнення
намічених цілей, з урахуванням усіх зовнішніх та внутрішніх умов,
а також забезпечення виконання розроблених відповідних планів,
які постійно розвиваються і змінюються [1, c. 67]. Орієнтація
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стратегічного управління на визначення, обґрунтовування та
реалізацію довгострокових цілей підприємства можливо за
допомогою принципів стратегічного управління.
До основних принципів стратегічного управління належать:
цілеспрямованість, безперервність; теоретико-методологічна
обґрун-тованість форм і методів стратегічного управління;
системний, комплексний підхід до розробки стратегій та системи
стратегічного управління в цілому; наявність необхідної
послідовності етапів; циклічність; унікальність систем
стратегічного
управління
конкретними
підприємствами;
використання невизначеності майбутнього як стратегічних
можливостей; гнучка адекватність систем стратегічного
управління змін і умов функціонування організацій;
результативність та ефективність [1, c. 67].
Однією з основних цілей управління будь-яким підприємством є підвищення економічної ефективності його діяльності.
Під резервами підвищення економічної ефективності
виробнництва розуміють невикористані можливості збільшення
випуску продукції в розрахунку на одиницю сукупних витрат
завдяки більш раціональному використанню усіх видів ресурсів
підприємства.
Основні фактори підвищення ефективності виробництва це підвищення його технічного рівня, вдосконалення управління,
організації виробництва і праці, зміна обсягу і структури
виробництва, поліпшення якості природних ресурсів та інші.
Серед основних шляхів підвищення ефективності діяльності
підприємства можна виділити два напрямки підвищення вище
згаданих показників організаційний, технологічний та ресурсний.
В межах організаційного напрямку здійснюється пошук
можливостей підвищення ефективності тих процесів, що
відбуваються на підприємстві. При цьому насамперед увага
звертається на ефективність управління [4, с.298].
Важливою складовою ефективності підприємства, а отже, і
значним резервом її підвищення, є організація виробничого
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процесу. У конкретних умовах підприємства слід проаналізувати
всі аспекти, що визначають ефективність організації робіт – від
рівня робочого місця окремого робітника чи спеціаліста до рівня
підприємства в цілому. Для виробничих підприємств,
ураховуючи, звичайно, специфіку їх діяльності, особливу увагу
треба звертати на можливості застосування більш ефективних
типів виробництва (масового, великосерійного).
В межах технологічного напрямку основним є вирішення
проблеми технологічного відставання особливо актуальне для
українських підприємств. Причому проблема ця є комплексною і
має,
принаймні,
два
компоненти:
матеріальний
та
нематеріальний. Перший з них – це удосконалення технічної
бази, а другий –організаційно-правові проблеми. На думку
багатьох економістів, подолання технічного і технологічного
відставання потребує не просто переходу на сучасні технології, а
впровадження
комплексу
відносин,
що
називається
корпоративною культурою. Така культура має запозичуватись,
звичайно, у найпередовіших компаній з тривалим досвідом
роботи в ринковому середовищі [5].
Ресурсний напрямок відображає першочергову необхідність
аналізу ефективності використання наявної матеріальної бази
виробництва та живої праці. При цьому слід враховувати рівень
завантаження обладнання в часі, структуру собівартості
продукції, що виготовляється, з точки зору співвідношення в ній
часток амортизації, матеріальних витрат, витрат на оплату праці.
Зазначені показники слід розглянути в динаміці, а також по
можливості порівняти з показниками найближчих конкурентів.
Для оборотних фондів найважливішим показником є швидкість їх
обороту, отже, слід проаналізувати чинники її збільшення,
зокрема такі: зменшення обсягів незавершеного виробництва;
удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення з
метою оптимізації виробничих запасів; прискорення реалізації
готової продукції (активізація маркетингової діяльності);
зменшення обсягів дебіторської заборгованості [4, с. 297].
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Крім того, слід звернути увагу і на інші напрямки
раціоналізації
використання
матеріальних
ресурсів:
проаналізувати основні причини втрат та нераціонального
використання ресурсів; забезпечити обґрунтоване нормування
витрат матеріалів; організувати використання вторинних
ресурсів; створити систему заохочення за економію сировини,
енергії та матеріалів й відпрацювати її дійовість; акцентувати
увагу на використанні сучасних високотехнологічних матеріалів.
Щодо аналізу ефективності використання трудового
потенціалу підприємства, то тут слід зосередити увагу на таких
аспектах: внутрішньозмінні втрати робочого часу; втрати
робочого часу внаслідок плинності кадрів; рівень використання
засобів механізації, автоматизації праці та комп'ютерної техніки;
аналіз системи стимулювання працюючих; визначення
професійно-кваліфікаційної структури працюючих [3].
Ефективність виробництва являє собою комплексне відбиття
кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої
сили за певний проміжок часу (у зарубіжних країнах з
розвиненою
ринковою
економікою
для
креслення
результативності господарювання
використовують інший
термін – продуктивність системи виробництва і обслуговування,
під якою розуміють ефективне використання ресурсів (праці,
капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації) при виробництві
різноманітних товарів та послуг. Отже, ефективність
виробництва і продуктивність системи – це по суті термінисиноніми, які характеризують одні й ті ж результативні процеси.
При цьому слід усвідомлювати, що загальна продуктивність
системи є поняттям набагато ширшим, ніж продуктивність праці
і прибутковість виробництва.
Ефективність (продуктивність) =
(Результат)/(Ресурси(витрати)).
Результат виробництва як найважливіший компонент для
визначення його ефективності не слід тлумачити однозначно.
Йдеться про корисний кінцевий результат. Можна розрізняти:
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кінцевий результат процесу виробництва; кінцевий народногосподарський результат роботи підприємства (об’єднання
підприємств).
Перший відбиває матеріалізований результат процесу
виробниц-тва, вимірюваний обсягом продукції у натуральній і
вартісній формах, другий включає не лише кількість
виготовлюваної продукції, але й охоплює її споживну вартість.
Кінцевим результатом процесу виробництва, виробничогосподарської діяльності підприємства за той чи інший проміжок
часу є чиста продукція, тобто новостворена вартість, а
фінансовим результатом комерційної діяльності підприємства є
прибуток [5].
Ефективність виробництва (продуктивність системи) має
поліморфність визначення і застосування для аналітичних оцінок
і управлінських рішень. З огляду на це важливим є вирізнення за
окремими ознаками відповідних видів ефективності (продуктивності), кожний з яких має певне практичне значення.
Відповідні види ефективності виробництва виокремлюються
переважно за різноманітністю одержуваних результатів (ефектів)
господарської діяльності підприємства.
Перш за все результат (ефект) виробництва буває
економічним або соціальним.
Економічний ефект відображає різні вартісні показники, що
характеризують проміжні і кінцеві результати виробництва на
підприємстві (в об’єднанні підприємств). До таких показників
відносяться обсяг товарної, чистої або реалізованої продукції,
величина одержаного прибутку, економія тих чи інших видів
виробничих ресурсів або загальна економія від зниження
собівартості продукції тощо.
Соціальний ефект зводиться до скорочення тривалості
робочого тижня, збільшення нових робочих місць і рівня
зайнятості людей, поліпшення умов праці та побуту, стану
оточуючого середовища, загальної безпеки життя тощо.
Соціальні наслідки виробництва можуть бути не лише
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позитивними, але й негативними (наприклад, поява безробіття,
посилення інфляції, погіршення екологічних показників) [5].
Вони мають ту особливість, що далеко не всі з них
піддаються кількісному вимірюванню. У в’язку з цим на
підприємствах визначають, оцінюють і регулюють (у межах своїх
можливостей) як економічну, так і соціальну ефективність
виробництва (продуктив-ність системи). В залежності від
об’єкту, стосовно якого визначають результативність його
функціонування, розрізняють локальний (госпрозрахунковий) і
народногосподарський ефекти. Локальний (госпрозрахунковий)
ефект означає конкретний результат виробничо-господарської чи
іншої діяльності даного підприємства, внаслідок якої воно має
певний зиск. Якщо ж виробництво продукції на даному
підприємстві вимагає додаткових витрат ресурсів, але її
споживання (використання) на іншому підприємстві пов’язане з
меншими експлуатаційними витратами або іншими позитивними
наслідками діяльності, то йдеться про визначення народногосподарського ефекту, тобто спільного ефекту у сферах
виробництва і поживання відповідних виробів (послуг).
Внаслідок здійснення виробничо-господарської діяльності
підприємства, впровадження на ньому прибуткових певних
технічних, організаційних чи економічних заходів має місце
первісний (одноразовий) ефект. Проте майже завжди початковий
ефект може повторюватися і примножуватися завдяки
багатонапрямковому та багаторазовому використанню таких
заходів не лише на даному, але й інших підприємствах, сферах
діяльності.
Тому стратегічне управління економічною ефективністю
діяльності підприємства має враховувати не тільки промий
економічний ефект результатів діяльності, а й опосередковані
соціальні та соціально-економічні ефекти, які прямо не
впливають на економічну ефективність результатів виробничої
діяльності, не мають чітких вимірників, але, безумовно
впливають на ефективність роботи підприємства [2, c. 17].
313

Для стратегічного управління ефективністю діяльності
підприємства необхідно мати уявлення про фактори, які на неї
впливають. Їх виявлення є початковим етапом процесу
управління ефективністю. Згодом воно дозволяє впливати на
рівень основних економічних показників за допомогою
управління факторами і, таким чином, створювати програми і
механізми пошуку резервів підвищення ефективності.
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У практичній діяльності сучасних підприємств підвищення
ефективності функціонування мотиваційних і стимулюючих
механізмів базується в першу чергу на дієвому інструментарії
об'єктивної оцінки праці працівників і всього персоналу
підприємства, необхідної для їх спонукання до більш
продуктивної праці. За результатами даних такої оцінки
виявляються проблеми, аналізуються резерви активізації
нереалізованого
трудового
потенціалу.
З
урахуванням
індивідуальних особливостей особистості і організаційних
ресурсів вибудовується відповідна мотиваційна політика. Це, в
свою чергу, дозволяє збільшити результативність праці
персоналу в середньому до 2,7 раз, як показало дослідження [4].
Аналіз широкого спектра досліджень в галузі управління
персоналом показує недостатній ступінь розробленості питань
оцінки персоналу в контексті визначення оптимального
інструментарію мотивації і стимулювання працівників до
ефективної праці, а також в сфері розробки кадрової політики
організації,
що
спирається
на
об'єктивні
показники
інструментарію оцінки. У зв'язку з цим, вдосконалення системи
оцінки і механізму ефективної мотивації і стимулювання
персоналу для розробки кадрової політики, в цілому, є
актуальною науково-практичною задачею.
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В сучасній науці і практиці є методики оцінки ефективності
системи стимулювання або мотивації персоналу, розроблені для
конкретного виду економічної діяльності. Так, Є. Белоноговою [1]
були розроблені методичні підходи оцінки ефективності систем
стимулювання праці для організацій сфери торгівлі. Ю. Грібіним,
К. Королівським була запропонована методика оцінки економічної
ефективності заходів щодо вдосконалення системи стимулювання
персоналу для вугледобувних підприємств [2].
Пропонуємо авторську методику оцінки ефективності
системи стимулювання, яка буде найбільш повно відображати
специфіку діяльності підприємства. Дана методика включає
комплекс показників, що дозволяють оцінити «економічну» та
«соціальну» складові ефективності, а також врахувати ефект як
для працівників, так і для роботодавців.
На першому етапі здійснюється розрахунок відповідних
показників. Рекомендується здійснювати їх розрахунок за
підсумками року, але можливо і зменшення інтервалів (півроку,
квартал) [3, с. 69].
1. Коефіцієнт виконання плану або відповідності
нормативним показникам (Kп) розраховується за формулою:
Пф

К=

Пп

,

(1)

де: Пф – обсяги фактично виконаних показників по
підприємству (в натуральних одиницях або в грн);Пп – обсяги
встановлених планових (нормативних) показників (в натуральних
одиницях або в грн).
2. Частка середнього окладу в середньому заробітку в
цілому по установі (Dокл) розраховується за формулою:
Dокл =

Оср
Зср

100 %,

(2)

де: Оср – середній оклад;Зср – середня заробітна плата.
3. Коефіцієнт фондів (КД) – співвідношення між середніми
рівнями заробітної плати в десятій і першій децильних групах по
установі:
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Ф9

КД =

Ф1

,

(3)

де: Ф9 – фонд заробітної плати, який припадає на 10%
працівників з найвищою зарплатою;Ф1 – фонд заробітної плати,
який припадає на 10% працівників з найнижчою зарплатою.
4. Питома вага працівників, що мають адміністративні
стягнення за рік (Уадм. взис.) розраховується за формулою:
Чадм.взис.

Уадм. взис. =

Ч ср.

100 %,

(4)

де: Чадм.взис. – кількість працівників, які мають
адміністративні стягнення за аналізований період;Чср. –
середньооблікова чисельність працівників за аналізований період.
5. Темп зростання середнього кваліфікаційного рівня
працівників (Ткв) розраховується за формулою:
Ткв =

Кв1
Кв0

100 %,

(5)

де: Кв1 – середній рівень кваліфікації персоналу за поточний
період; Кв0 – середній рівень кваліфікації персоналу за
попередній період.
6. Коефіцієнт плинності кадрів (Kпл) розраховується за
формулою:
Kпл =

Узв+У сб
Усерсп

100 %,

(6)

де: Узв – кількість звільнених за небажаними для установи
причинами;Усб – кількість звільнених за власним бажанням; Усерсп –
середньооблікова чисельність персоналу за аналізований період.
7. Задоволеність працівників рівнем заробітної плати (Уз/п)
розраховується з використанням соціологічних опитувань за
шкалою від «повністю незадоволений» до «повністю задоволений».
8. Задоволеність працівників справедливістю матеріального
стимулювання (а саме справедливістю змінної частини заробітної
плати) (Умат.с.) розраховується з використанням соціологічних опитувань за шкалою від «повністю незадоволений» до «повністю
задоволений».
9. Задоволеність працівників соціальними гарантіями і
виплатами (Усоц.г.) розраховується з використанням соціологічних
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опитувань за шкалою від «повністю незадоволений» до
«повністю задоволений».
10. Задоволеність працівників морально-психологічним
кліматом в установі (Укл.) розраховується з використанням
соціологічних
опитувань
за
шкалою
від
«повністю
незадоволений» до «повністю задоволений».
11. Рівень інформованості працівників про механізм нарахування всіх компонентів заробітної плати і наявних в організації
соціальних виплат і моральних заохочень (Уінф.) розраховується з
використанням соціологічних опитувань за шкалою від «повністю
не інформований» до «повністю інформований».
12. Рівень участі працівників в розробці або вдосконаленні
системи стимулювання (Ууч) визначається за допомогою соціологічного опитування за шкалою «відсутній участь» до «високий
ступінь участі», а також за допомогою аналізу документації.
Ефективність системи стимулювання працівників (E)
знаходиться в межах від 0 до 100 балів. У разі застосування всіх
показників діюча
система оцінюється за наступною
шкалою [5, с. 70] (табл. 1).

Шкала оцінки ефективності
системи стимулювання працівників

Таблиця 1

Кількість
Характеристика системи стимулювання працівників
балів
Система стимулювання працівників неефективна і
0-50
потребує повної заміни
Система стимулювання працівників мало ефективна і
51-60
вимагає істотних змін або заміни
Система стимулювання працівників у стані середнього
61-70
ступеню ефективна і вимагає деяких змін
Система стимулювання працівників більшою мірою
71-80
ефективна і вимагає невеликих змін
81-90
Система стимулювання працівників ідеальна
Система стимулювання працівників є ефективною і не
91-100
вимагає змін

Джерело: авторська розробка
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Запропонована автором методика включає показники, які
задовольняють поставленій вище умові, одночасно відображати
економічну і соціальну ефективність та ефективність з боку
працівника і роботодавця.
Таким чином, використання запропонованої автором
методики дозволить комплексно оцінити ефективність системи
стимулювання працівників в установах як бюджетної, так і
комерційної сфер і на підставі отриманих результатів дасть
можливість приймати обґрунтовані управлінські рішення.
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д.е.н., професор, декан факультету транспорту,
менеджменту і логістики
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Забезпечення
якості
являється
основною
умовою
ефективного
функціонування
підприємства
на
ринку.
Дотримання високих стандартів якості дозволяє підприємству
формувати високі конкурентні переваги та забезпечувати
фінансову та ринкову стійкість.
Процес управління якістю характеризується складністю,
проте відсутність управлінських дій для забезпечення
дотримання показників якості може стати причиною втрати
ринкових позицій.
Управління якістю охоплює сукупність взаємозв'язаних
технічних, анізаційних, економічних, соціальних факторів (рис. 1).
У ринковій економіці проблема якості є найважливішим
чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й
екологічної безпеки.
Якість є комплексним поняттям, що характеризує ефективність
усіх сторін діяльності підприємства: розробка стратегії та тактики,
організація виробництва, маркетинг, управління.
Поняття якості формувалося під впливом істориковиробничих обставин. Виробництво на різних етапах розвитку
суспільства мало власні об'єктивні вимоги до якості продукції.
На перших етапах перевірка якості припускала визначення
точності і міцності (точність розмірів, міцність тканини тощо).
320

Рис. 1. Сукупність взаємопов'язаних факторів
управління якістю продукції.
Джерело: сфоровано на основі [1]
Підвищення складності виробів призвело до збільшення
числа оцінюваних властивостей. Центр ваги змістився до
комплексної перевірки функціональних здібностей виробу. Таким
чином, в умовах масового виробництва якість стала розглядатися
не з позицій окремого екземпляра, а з позицій стандарту якості
усіх вироблених у масовому виробництві виробів [2].
Для того, щоб забезпечити конкурентоспроможну якість
продукції,
кожне
підприємство
повинно
обґрунтовано
здійснювати управління якістю. Сучасна концепція управління
якістю побудована на сукупності принципів менеджменту
якості [3]. Основні принципи представлено нижче.
Принцип 1. Орієнтація (або фокус) на споживача. В основі
цього принципу лежить аналіз ринку та потреб споживачів.
Результати аналізу служать механізмом, що запускає
виробництво. Випускаючи продукт, сучасні підприємства вже не
обмежуються виконанням формальних вимог замовника, а
намагаються вгадати його бажання.
Принцип 2. Лідерство. Ключовий принцип системи
менеджменту якості (СМЯ), без якого СМЯ скоріше фікція, ніж
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реальність. Управління підприємством, управління проєктами,
створення, впровадження й експлуатація СМЯ – це площини
діяльності, що побудовані на лідерстві.
Принцип 3. Залучення персоналу. Систематична можливість
кожного співробітника брати участь у прийняті та реалізації
управлінських рішень.
Принцип 4. Процесний підхід. Всі види діяльності в
організації розглядаються як процеси. Процеси – це логічно
упорядковані послідовності кроків (робіт, етапів, елементів), що
перетворюють вхідні дані у вихідні дані.
Принцип 5. Системний підхід. Координація всіх аспектів
діяльності, постійне планування і доведення планів до кожного
робочого місця, з тим, щоб можна було аналізувати і здійснювати
коригування виконання робіт.
Принцип 6. Безперервне поліпшення. У разі систематичного
поліпшення процесів поступово з'являється можливість зниження
втрат і відповідно ціни продукції за рахунок зростаю чого
«зазору» між собівартістю і ціною. Таке зниження ціни веде до
розширення ринкової ніші, що, у свою чергу, приводить до
зниження собівартості за рахунок ефекту масштабу [4].
Принцип 7. Підхід до прийняття рішень на основі фактів.
Передбачає розмежування достовірних фактів від помилкових
або сумнівних. Основа цього підходу – вимірювання для
одержання даних про процеси і одночасне накопичення
інформації, яка поступово перетворюється у знання [5].
Принцип 8. Взаємовигідні відносини з постачальниками. Цей
принцип націлений на створення нових відносин з
постачальниками. У разі постійних відносин, можна говорити про
управління ланцюгами доданих цінностей для споживачів.
Управління якістю у сучасній літературі розглядається з
точки зору різних управлінських підходів.
Процесний підхід управління якістю будується на
характеристиці процесу управління як послідовного проходження
етапів через реалізацію функцій управління та перетворення
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вхідних матеріалів у готову продукцію, що передбачає реалізацію
процесу управління якістю на кожному із етапів від одержання
сировини до реалізації готової продукції.
Системний підхід розглядає діяльність підприємства як
єдиного організму, що складається з ланцюга тісно пов'язаних і
взаємодіючих елементів [6].
За маркетинговим підходом, мірою якості, доцільно вважати
рівень задоволення потреб споживача товаром або послугою,
котрий
визначається
споживчою
вартістю
шляхом
співвідношення вартості та цінності [7].
Водночас маркетинговий підхід надає можливість звернути
увагу на особливості визначення якості: зіставлення якості із
властивостями продукції. Такий підхід дозволяє розглядати
якість як складну властивість, тобто як впорядковану сукупність
функціонально-корисних властивостей продукції; визначення
якості як споживчої вартості (якість буде існувати лише за умови
існування потреби в продукції); визначення якості продукції
через її функціонально-корисні властивості, що впливають на
призначення продукції та її здатність задовольняти потреби
споживачів. Таким чином існує залежність між підвищенням
якості та корисними властивостями продукції, що забезпечує
виконання або розширення основних функцій запропонованого
товару; визначення якості як певної упорядкованої сукупності
властивостей, що може бути реалізовано лише у тому разі, коли
існує відповідність між застосуванням продукції та її цільовим
призначенням.
Висновки. Невід’ємною частиною підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку виступає якість. В свою чергу
забезпечення необхідного рівня якості вимагає здійснення процесу
управління якістю, який будується на відповідних принципах та
підходах управління. Розуміння особливостей процесу управління
якістю менеджментом підприємств дозволяє забезпечувати випуск
продукції достатнього рівня якості, що задовольняє потребам
ринку в цілому і конкретних споживачів зокрема.
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МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Чернов А.Б.
Здобувач вищої освіти(магістр 2 курс)
освітня програма «Менеджмент»
Науковий керівник: Вороніна В.Л.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту,
Полтавський державний аграрний університет
Проблеми маркетингу знайшли певне місце в економічній
літературі. Однак процес становлення і розвитку вітчизняної
науки про маркетинг, в силу відомих обставин, був досить
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суперечливим. Спочатку, більшість авторів вивчали його роль і
значення в рамках капіталістичного виробництва. Можливість
застосування маркетингу в нашій країні по суті заперечувалася.
При цьому публікації носили в основному ідеологічне
навантаження, представляючи маркетинг як спробу розв’язати
проблеми процесу реалізації продукції в капіталістичному
суспільстві шляхом нав'язування товарів споживачу, прагнучи
довести, що маркетинг веде до посилення незбалансованості
капіталістичної економіки, зростання витрат на виробництво
продукції і навіть до загострення соціальних протиріч.
Процес маркетингового менеджменту та його вплив на
ефективність діяльності підприємств розглядалося в працях
О.Антоненко,
Р. Костюкевича,
Г.Багієва,
М.Вачевського,
А.Войчака,
Т.Воронько-Невідничої,
С.Гаркавенко,
В. Герасимчука, М. Долішного, Ф. Котлера, Т. Циганкової та ін.
Проте,
в
працях
більшості
науковців
досліджується
маркетинговий менеджмент як економічна категорія та
розглядаються теоретичні аспекти його розвитку.
Агропромисловий комплекс – складна міжгалузева система,
соціально-економічний
ефект
функціонування
якої
характеризується, перш за все, ступенем задоволення потреб
суспільства в продуктах харчування та інших товарах
сільськогосподарського походження [3].
Недостатня результативність АПК в цьому плані
виражається в нездатності вітчизняних товаровиробників
самостійно в повному обсязі забезпечити населення країни
якісними продовольчими товарами, що свідчить про наявність
серйозних протиріч в системі відносин «виробник - споживач».
Причинами такої ситуації, на нашу думку, є:
– існування протягом багатьох років механізму
господарювання, заснованого на принципі диктату виробника над
споживачем, що зумовило нездатність агропромислових
підприємств оперативно реагувати на зміни економічної
кон'юнктури, вимоги та умови ринку;
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– недосконалість міжгалузевої та внутрішньогалузевої
структури АПК породжує цілий ряд диспропорцій, таких, як
невідповідність між розвитком переробної сфери та виробництва
сільськогосподарської сировини;
– слабка інноваційна сприйнятливість структур даного
сектора економіки, нездатність їх до модернізації виробництва
відповідно до швидкоплинних ринкових умов;
– відсутність на більшості підприємств АПК маркетингових
підрозділів, що забезпечують вивчення запитів споживачів на
продовольчому ринку;
–
нездатність
ведення
більшістю
підприємств
цілеспрямованої товарної та цінової політики;
– слабкість системи формування попиту і стимулювання
збуту сільськогосподарської продукції.
Зазначені причини в значній мірі зумовлюють низький
рівень
конкурентоспроможності
вітчизняної
сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів на регіональному,
національному та міжнародних ринках.
Використання системи маркетингового менеджменту
діяльності аграрних підприємств є одним із інструментів, що
здатен активізувати
торговельні
операції
та
зміцніти
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств АПК [6, с. 290].
У дослідженнях проблем маркетингового менеджменту
аграрних підприємств досягнуто певних успіхів, за багатьма
позиціями має місце збіг точок зору або їх зближення. Однак
процес
впровадження
маркетингового
менеджменту
в
господарську практику вітчизняних підприємств протікає вкрай
повільно і суперечливо [3]. Причин такого становища, на наш
погляд, декілька:
по-перше, відсутність теоретичних і методологічних
розробок, що забезпечують системне висвітлення проблем
маркетингу стосовно аграрній сфері;
по-друге, зберігається донині антімаркетінговий тип
поведінки господарських керівників усіх рівнів, прагнення
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вирішувати в першу чергу виробничі, технологічні проблеми, а
лише потім шукати покупця для своєї продукції;
по-третє, слабка організаційна база для впровадження
маркетингового
менеджменту,
відсутність
підготовлених
фахівців, механічне створення комерційних відділів в
сільськогосподарських підприємствах, які не здатні повноцінно
вести маркетингову діяльність і забезпечувати високу
ефективність прийняття господарських рішень, використовувати
всі потенційні можливості маркетингу для підвищення
конкурентоспроможності товаровиробників.
Маркетинговий менеджмент орієнтований на вивчення
потреб і запитів потенційних споживачів, аналіз специфіки
використання різних методів просування і збуту товарів і послуг,
своєчасне і оперативне реагування на вимоги міжнародного
ринку [5, с. 45].
Пропонуємо маркетинговий
менеджмент
діяльності
аграрних підприємств визначити як поєднання теорії та практики
прийняття управлінських рішень на основі аналізу факторів
міжнародного ринкового середовища.
У загальному вигляді процес управління маркетингом
складається з послідовної реалізації наступних етапів:
– проведення аналізу зарубіжного ринку і потреб
споживачів;
– розробки стратегії ведення діяльності;
– подальша деталізація стратегії в ході розробки кінцевого
продукту або послуги для ринку [2].
При цьому, необхідно враховувати відмінності зовнішнього
ринку, пов'язані в першу чергу з тим, що зовнішній ринок є
ринком покупця, тобто пропозиція товарів і послуг випереджає
попит.
Отже, маркетинг зовнішніх ринків вимагає від
господарюючого суб'єкта більшої активності, більш глибокого
використання маркетингових методів, ніж на внутрішньому
ринку. Таким чином, при виході на зовнішній ринок,
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підвищується потреба суб'єкта господарювання в оперативному
отриманні ринкової інформації, її швидкому аналізі та розробці
коригувальних заходів для ринкової стратегії.
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Не варто недооцінювати важливість корпоративної
культури для повсякденної діяльності компанії. Корпоративна
культура є рушійною силою поведінки, вона значно впливає на
всі важливі аспекти діяльності банку, включаючи те, якою буде
кредитна політика банку, як він буде поводитися зі своїми
клієнтами та іншими стейкхолдерами. Тобто, на нашу думку,
корпоративна культура має відображати відношення та цінності
організації до усіх суб’єктів внутрішнього (персонал) та
зовнішнього
середовища
(клієнти,
державні
органи,
постачальники, конкуренти).
Також необхідно зазначити, що корпоративна культура має
бути гнучкою до зовнішнього середовища, поєднувати традиційні
цінності з новітніми вимогами та запитами стейкхолдерів. Лише
за умови врахування таких вимог організація здатна забезпечити
собі конкурентоспроможну перевагу на довгостроковий період.
Не зважаючи на недостатній системний розвиток
корпоративної культури у більшості вітчизняних організацій,
банківський бізнес за цим показником характеризується
позитивною динамікою. Частково це пояснюється тим, що у
багатьох комерційних банках в Україні значна частка капіталу
належить іноземним інвесторам. За даними Міністерства фінансів
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України на 01.01.2021 р., з 74 банків 33 мали іноземний капітал.
Динаміка співвідношення між кількістю банків з вітчизняним та
іноземним капіталом представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка співвідношення кількості банків
з вітчизняним та іноземним капіталом*
*Складено автором з використанням джерела [1]
Не зважаючи, що загальна кількість банків скоротилась,
співвідношення між вітчизняним та іноземним капіталом
залишається практично незмінним.
Все більше уваги приділяється у комерційних банках
соціальній відповідальності, компанії почали направляти свою
діяльність на розвиток співробітників та їх кар’єрне зростання.
Наприклад, АТ «УКРСІББАНК» у 2021 р. всі ресурси
спрямував на здобуття міжнародного сертифікату «TOP
EMPLOYER». Через це організація значно покращила свою
репутацію та збільшила кадровий потенціал. Основний фокус
банку спрямований на удосконалення таких простих процесів, як
кадрова політика, а саме: наймання працівників, розвиток їх
талантів,
розробка
заходів
стимулюваня.
Команда
АТ «УКРСІББАНК» поставила собі за ціль підвищити
задоволеність працівників та залучити їх у розвиток
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організації [2]. У цьому банку вже впровадженні комунікаційні
листи та бліц-опитування задоволеності співробітників. Щорічно
проводяться майстер-класи із розробки кар’єрного плану. Банк
проводить дні мобільності, у програмі яких робітники можуть
випробувати себе у ролі працівника того підрозділу, який їм
більше до вподоби. Безумовно такі заходи позитивно впливають
на сприйняття банку як роботодавця.
Іншою сферою, якій приділяється багато уваги в
АТ «УКРСІББАНК», є світові кліматичні зміни та екологія. Банк
у складі групи «BPN Paribas» не працює з організаціями, які
забруднюють навколишнє середовища та використовує тільки
перероблений папір. У відділеннях розміщені баки для
сортування сміття. Такий підхід свідчить про відповідальне
ставлення банку до місцевої спільноти, де розташовані філії.
Але увага іншим стейкхолдерам приділяється недостатня.
Слабкими місцями є недостатня клієнторієнтованість даного
банку.
АТ КБ «Приватбанк» навпаки приділяє більше уваги
наочності і доступності усіх банківських операцій для будування
довгострокових зв’язків із клієнтами та державою. Основний
принцип у Кодексі корпоративної етики АТ КБ «Приватбанк»
стосується взаємовідносин з клієнтами [3]. Перша корпоративна
цінність – відкритість. Організація приділяє значну увагу
Інтернет банкінгу та власному додатку. Існує навіть окремий
підрозділ, який працює саме над розробкою додатків, які значно
спрощують взаємовідносини «клієнт – банк».
Сферою, на яку АТ КБ «Приватбанк» також звертає багато
уваги, це – створення умов рівноправ’я та справедливості для
працівників. Винагороду отримують найкращі в незалежності від
того скільки їм років, який бекграунд тощо. Особливу увагу банк
приділяє створенню довірливої атмосфери та ефективного
співробітництва під час здійснення професійних обов’язків.
Банк запроваджує нейтральне ставлення до політичних
партій, груп бізнесу, веде справи із державою без особистої
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зацікавленості [3].
До недоліків корпоративної культури
АТ КБ «Приватбанк» слід віднести,на нашу думку, недостатню
увагу екологічним питанням.
Практика іноземних банків щодо розробки та реалізації
корпоративної культури є набагато системнішою та має
тривалішу історію. Наприклад, у банку «Bank of America»
корпоративна
культура
заснована
на
підзвітності,
дисциплінованому управлінні ризиками і спільній роботі в
команді для кращого обслуговування клієнтів, зміцнення
місцевих спільнот і створення цінності для акціонерів [4].
Також банк приділяє увагу конкурентам, не допускаючи у своїй
діяльності нечесних методів конкуренції. Цей банк формує
збалансовану корпоративну культуру, приділяючи особливу
увагу концепції відповідального зростання. Інвестуючи в успіх
співробітників, допомагаючи створювати робочі місця, розвивати
місцеві спільноти, сприяючи економічній мобільності і
вирішенню найскладніших проблеми суспільства, одночасно
керуючи ризиками, банк формує високий рівень лояльності у
стейкхолдерів внутрішнього та зовнішнього середовища.
Такий підхід урешті-решт забезпечує зростання ринкової
вартості компанії.
Таким чином, не зважаючи на те, що в останні роки
українські банки значно розвинули свої корпоративні цінності,
але їм ще не вистачає досвіду та ресурсів для конкуренції з
міжнародними банками у питаннях корпоративної культури.
Вважаємо, що з метою удосконалення корпоративної культури
серед банків, слід підходити до цього питання комплексно, має
бути стимулювання з боку органів публічної влади та усіх
учасників ринку банківських послуг в Україні.
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В
умовах
функціонування
ринкової
економіки,
підприємства стоять перед необхідністю здійснювати власну
діяльність в умовах конкурентного середовища, знаходити та
розширювати свою нішу на ринку товарів та послуг, оволодівати
новим типом економічної поведінки та постійно підтверджувати
свою конкурентоздатність. У зв’язку з цим, постійно повинен
зростати внесок кожного окремо взятого працівника у досягненні
цілей підприємства. Тому, одним із головних завдань менеджера
стає пошук якісних та ефективних способів управління працею,
що забезпечують активізацію людського фактору. Наявність у
працівників належної кваліфікації, навичок та досвіду не завжди
є гарантією високої продуктивності та ефективності праці,
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оскільки головним двигуном їх активної трудової діяльності є
мотивація (матеріальна та нематеріальна), тобто це ті чинники,
які змушують людину активно та ефективно діяти [1, с. 15].
На відміну від традиційних підходів управління
персоналом,
сучасні
керівники
підприємств
повинні
використовувати інноваційні підходи мотивації персоналу. Саме
тому, на сьогодні, стає актуальним розробка та впровадження
системи матеріальної мотивації персоналу, як найбільш
ефективно діючого каталізатора підвищення трудової активності,
що в свою чергу сприяє досягненню особистих цілей та мети
підприємства.
Значної уваги питанням мотивації персоналу приділяли та
приділяють наступні науковці: Б.М. Генкіна, М.А. Волгіна,
М.Портер, Лі Якокка, А.М. Колота та інші. Однак, на сьогодні, в
економічній літературі питанням матеріального стимулювання
персоналу приділено не достатньо уваги, тому виникає
необхідність вивчення та аналізу домінуючих мотиваційних
установок, які дозволяють ефективно керувати персоналом
підприємства й підвищувати продуктивність праці.
Мотивація – це комплекс зовнішніх і внутрішніх рушійних
сил, які спонукають людину до дій, визначають форми
діяльності, орієнтацію цілей та сукупність усіх мотивів, які
справляють вплив на поведінку людини. Цей процес включає в
себе низку складових, тобто мотивацію трудової діяльності для
ефективної роботи, через необхідні винагороди і задоволення
наявних потреб, створення стабільності та володіння засобами
конкурентоспроможності працівника. Саме від мотивації
залежить ефективна трудова діяльність, проте це дуже складна і
неоднозначна залежність [2, с. 135-138].
Велика кількість досліджень і практичного досвіду свідчать
про те, що між активної діяльністю людини і результатом існує
певний зв’язок, а саме: з самого початку коли відбувається
підвищення активності, результати зростають у швидкому темпі.
Згодом в деякому діапазоні активності результати можуть
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змінюватися не значно або залишатися на тому ж рівні.
Активність може перевищувати оптимальні межі, тому через це
результати можуть погіршуватися. Для уникнення цього
принципово важливо щоб активність поєднувалася з
спрямованістю дій, які в свою чергу узгоджуються з потребами
людини і ціллю підприємства та певною винагородою.
Питання підвищення матеріальної мотивації трудової
діяльності є великою проблемою та мають вирішуватися як
економічною наукою так і господарською практикою. В Україні,
матеріальна мотивації зумовлена двома причинами:
- низьким рівнем доходів;
- необхідністю становлення нових за змістом форм і
методів матеріального стимулювання зайнятих в економіці.
Велику роль в матеріальній мотивації відіграє заробітна
плата, як основний чинник доходу найманих працівників. Можна
взяти до уваги, що взаємозв’язок заробітної плати і мотивації
трудової діяльності – процес досить складний і суперечливий.
Важливим залишається визначення внутрішніх механізмів
мотивації трудової діяльності, які в свою чергу впливають на
рівень матеріальної мотивації, а саме рівень заробітної плати та її
динаміка, залежність рівня заробітної плати від кількості та
якості отриманих результатів праці, також диференціація
заробітної платні і т.п. [1, с. 16].
Заробітна плата та її динаміка, як один із головних мотивів і
стимулів матеріальної мотивації, що з одного боку визначає
можливість повноцінного відтворення робочої сили, а з іншого –
масштабів і розмірів самої мотивації. Суспільству необхідно було
пройти тривалий шлях, для того щоб усвідомити взаємозв’язок
між економічною та соціальними сферами, а саме збільшенням
заробітної плати та підвищенням рівня життя населення.
М. Портер писав: «Політичні рішення, що спрямовані на
уповільнення росту заробітної плати часто виявляються
помилковими. Слід допускати ріст заробітної плати, що йде в
ногу з продуктивністю праці або дещо випереджує її. Це створює
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сприятливі стимули до пошуку більш передових джерел, переваг
в конкуренції і впливу на неї в галузях і сегментах з
виробництвом більш складного характеру». Зростання заробітної
плати
призводить
також
до
збільшення
купівельної
спроможності, яка дає можливість купувати більше товарів
кращої якості. У другій половині ХХ століття у свідомості
більшості політиків та бізнесменів відбулися радикальні зміни
стосовно доходів та їх ролі в розвитку суспільства. Девіз
сучасного менеджменту: «Висока заробітна платня – висока
ефективність роботи працівника» [1, с. 17].
Видатний менеджер сучасності Лі Якокка зазначив:
«Цементуючим елементом цієї демократії є працівник, який
заробляє 15 доларів за годину. Це саме та людина, яка купує дім,
автомобіль, холодильник. Саме вона втілює собою пальне, яке
приводить у рух мотор економіки». Вплив високої заробітної
плати на мотивацію трудової діяльності, а відповідно й
ефективності виробництва має наступні прояви:
- збільшення рівня заробітної платні (порівняно з середньо
ринковими) сприяє зниженню плинності кадрів, а відповідно і
формуванню стабільного трудового колективу;
- проведення політики збільшення заробітної платні
дозволяє відбирати на ринку праці найбільш кваліфікованих та
креативних працівників, результативність праці яких набагато
вища середнього рівня;
- висока заробітна плата виступає чинником підвищення
якості роботи (відповідальності, інтенсивності, старанності), що в
свою чергу сприяє намаганню працівників відпрацювати свою
винагороду [3]. Нині в Україні проблеми росту заробітної плати
перетворилися у проблеми всього суспільства та є передумовою
як підвищення мотивації трудової діяльності, так і сталого
економічного розвитку в цілому. Саме тому країни Західної
Європи, починаючи із середини ХХ століття, здійснили активний
перегляд політики доходів у напряму забезпечення соціальної
справедливості, а саме: чим менший обсяг необхідних для життя
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потреб задовольняється за рахунок трудового внеску, тим нижча
роль заробітної плати, як одного із головних чинників
матеріальної мотивації.
Тому, важливим пріоритетом для України є формування
політики, яка буде направлена на підтримку заробітної платні на
достатньо високому рівні, а саме: добре спланована система
матеріальної мотивації на підприємстві дозволить підвищувати
ефективність роботи персоналу, збільшувати обсяги виробництва
та продажу, покращувати виробничий процес та якість
обслуговування клієнтів без значних фінансових втрат. Адже
коли працівник виконує свої функціональні обов’язки із
задоволенням, тоді його продуктивність праці зростає в декілька
разів. А поєднання різних методів матеріального стимулювання
персоналу у кінцевому результаті дасть змогу досягти високих
результатів діяльності вітчизняних підприємств.
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У сучасній економіці світові інвестиційні потоки набувають
все більшу роль. Будь-яка країна незалежно від рівня
економічного розвитку зацікавлена в залученні прямих іноземних
інвестицій, а точніше сказати, в отриманні непрямих і прямих
позитивних ефектів від цих інвестиційних потоків. Прямі
іноземні інвестиції (ПІІ) більш позитивно впливають на
економіку приймаючої країни з точки зору розвитку її
виробничого потенціалу та стимулювання передачі технологій.
Більшість економістів оцінює прямі іноземні інвестиції для
приймаючих країн як позитивний фактор. Безперечно, вони
стають додатковим джерелом капіталовкладень в економіку, що
сприяє зростанню продуктивності праці і зайнятості.
Іноземні інвестиції – це всі види майнових та
інтелектуальних цінностей, які вкладаються в різні види
підприємницької діяльності з метою отримання прибутку або
відсотка. Вкладені цінності можуть бути у вигляді грошових
коштів, цільових банківських вкладів, паї, акцій та інших цінних
паперів. А також можуть бути як рухоме і нерухоме майно,
майнові права, що випливають з авторського права, «ноу-хау» та
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інші інтелектуальні цінності, права користування землею та
іншими природними ресурсами.
Іноземний інвестор є ключовим суб'єктом інвестиційних
відносин, особа, яка реалізовує вкладення капіталу в компанію,
що функціонує на території іноземної країни. Згідно закону про
іноземні інвестиції, іноземним інвестором в нашій країні може
бути: юридична особа; фізична особа, незалежно від наявності
громадянства; організація, яка є юридичною особою; міжнародні
організації, що діють в порядку міжнародного договору.
Прямі інвестиції передбачають існування довгострокових
відносин між прямим інвестором і підприємством та наявність
значного ступеня впливу інвестора на управління підприємством.
Зважаючи на це, найбільшого поширення набув підхід до
визначення прямих іноземних інвестицій, який ставить за
критерій наявність контролю інвестора над підприємством.
Залежно від ступеня контролю над зарубіжними компаніями
або за метою вкладення розрізняють прямі, портфельні та інші
іноземні інвестиції. Прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) є
вкладення капіталу, що ставлять собі за мету отримання
контролю, право управління і розпорядження розміщеними
коштами. ПІІ включає в себе не тільки початкові вкладення, але і
всі наступні угоди. За трактуванням МВФ, ПІІ є такими тільки в
разі, коли інвестор володіє не менше 25% статутного капіталу
акціонерного товариства. Відсоток в різних країнах різниться.
Так, в Америці іноземний власник повинен володіти не менше
10%, в Європейських країнах - не менше 20%, в Австралії, Канаді
та Новій Зеландії – не менше половини.
Багатофакторність процесу здійснення ПІІ визначається
специфікою внутрішніх і зовнішніх умов і оцінкою
перспективних можливостей в процесі інвестування. Побудова
моделі дослідження даного процесу має також враховувати, що
мотиви інвестування змінюються в динаміці [1, с. 24], тому
використання будь-якої однієї теорії ПІІ в якості базової буде
неможливо. Однак, якщо розглядати теорії ПІІ як узагальнений
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аналіз, які вже мали місце подій на міжнародних ринках
капіталів, то через призму синтезу цих теорій можна виявити
різноманіття і закономірності еволюційного процесу чинників,
домінуючих при ухваленні рішення про ПІІ.
Протягом багатьох років сформувалося багато теорій, які
намагаються пояснити концепцію прямих іноземних інвестицій.
Незважаючи на те, що ці теорії зробили вагомий внесок в область
дослідження явища прямих іноземних інвестицій, не існує єдиної
виключно правильної загальноприйнятої теорії.
Незважаючи на те, що багато дослідників намагалися пояснити феномен прямих іноземних інвестицій впродовж багатьох
років, не можна стверджувати, що за весь час досліджень
сформувалася єдина загальна теорія. Деякі з основних теорій, які
пояснюють ПІІ спираються на інші вже існуючі теорії та містять
в собі характеристики таких теорій як теорії життєвого циклу
товару та розміщення виробництва, теорії валютних курсів на
недосконалих ринках капіталу, неокласичної теорії, теорії
інтерналізації,
еклектичної
парадигми
міжнародного
виробництва, кейнсіанської теоріії економіки, концепції
граничної ефективності інвестицій.
Неокласичні економісти стверджують наступне: капітал, що
інвестується, прагне отримати максимальний прибуток у країні
свого призначення. Вони запевняють, що, якщо прибутковість від
інвестицій в різних країнах різна, то можливе отримання
арбітражного прибутку. Таким чином, власники капіталу
прагнуть вкладати кошти в країни, де доходи вище. Згідно з
думкою Л. Кокрофта і Р. Рідделла, майбутні інвестиційні потоки
мають безпосереднє відношення до пакету стимулів, які також
впливають на очікуваний рівень прибутковості інвестицій,
безпеку інвестицій, масштаби і швидкість їх вилучення,
податкові режими та на загальну макроекономічну політіку, що
проводиться країною [2].
Виходячи з цієї теорії, основним з боку пропозиції
фактором, що впливає на здійснення прямих іноземних
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інвестицій в країни, що розвиваються, є очікування серед
інвесторів більш високої прибутковості або більш високого
прибутку, тому розвинені країни будуть постійно вкладати кошти
в бідніші країни, які в основному мають більш високий рівень
ризику, що, в свою чергу, передбачає більш високі норми
прибутковості.
Теорія життєвого циклу продукту, розроблена Верноном в
1966 році, була використана, щоб пояснити певні типи прямих
іноземних інвестицій, здіснюваних американськими компаніями
в компанії Західної Європи після Другої світової війни в обробну
промисловість. Вернон вважає, що існує чотири стадії
виробничого циклу: інновація, зростання, зрілість і спад.
Теорія валютного курсу на недосконалих ринках капіталу є
ще однією теорією, яка намагалася пояснити прямі іноземні
інвестиції. Теорія інтерналізації, тобто об'єднання всіх технологій
і ноу-хау всередині компанії, що була розроблена Баклі і
Кассоном в 1976 році, намагалася пояснити зростання кількості
міжнародних компаній та їх мотивацію до здійснення прямих
іноземних інвестицій [3].
Науковець Даннінг сформулював свою гіпотезу так. Він
припустив, що розгорнути дії на іноземних ринках для компанії
буде вигідно лише в тому випадку, якщо вона має три основні
переваги. Достатні власні переваги фірми будуть умовами
конкурування цієї корпорації на нових міжнародних ринках;
переваги місця знаходження країни визначають напрями потоку
ПІІ; переваги інтерналізації визначають, яку конкретну форму
входу на новий ринок потрібно обрати – оволодіння
сировинними ресурсами, зменшення операційних витрат або
витрат на здійснення угоди [4].
Таким чином, поняття «прямі іноземні інвестиції» має на
увазі фінансові чи матеріальні капіталовкладення, метою яких є
отримання прибутку у довгостроковій перспективі, а також
контроль іноземного інвестора над об’єктом інвестування.
В економічній літературі існує велика кількість теорій, які
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аналізують причини руху міжнародного капіталу, зокрема у
вигляді прямих іноземних інвестицій.
Головним завданням цих теорій є пояснення причин
бажання фірми перенести свій капітал за кордон. Однак, жодна
теорія не може повністю пояснити всієї специфіки прямих
іноземних інвестицій. Незважаючи на різні підходи та концепції,
ці теорії єдині в своїй думці про те, що прямі іноземні інвестиції
за кордон здійснюються задля того, щоб скористатися перевагами
розташування, зниження витрат виробництва або інтерналізації
ринків, а також отримання контролю над активами підприємства.
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Серединко С.А.
здобувач вищої освіти (магістр, 2 курс)
освітня програма «Міжнародні економічні відносини»
Науковий керівник: Деркач Т.В.,
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту
Міжнародний гуманітарний університет
Ризиками ЗЕД будь-яких підприємств, в тому числі і
підприємств легкої промисловості можна управляти. Управління
ризиками ЗЕД є складним процесом, який включає особливості
як управління ризиками так і специфіку управління ЗЕД.
В табл. 1. наведемо трактування сутності управління ЗЕД, що
надається науковцями.
Таблиця 1
Трактування сутності
«управління зовнішньоекономічною діяльністю»
Автор
1
Дроздова Г.М.

Жук О.П.

Визначення терміну «управління
зовнішньоекономічною діяльністю»
2
Управління
виробничо-господарською
і
комерційною діяльністю підприємства, пов'язаною
з його виходом на зовнішній ринок, в зовнішнє
міжнародне середовище з метою більш повного
використання зовнішніх (міжнародних) факторів
економічного росту [1, с. 9].
Система дій та рішень підприємства, що пов’язані
із формуванням, розвитком і реалізацією його
конкурентних переваг та забезпеченням стабільної
присутності на зовнішніх ринках [57, с. 9].
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1
Кириченко О.А.

Кандиба А.М.
Кредісов А.І.

Закінчення таблиці 1
2
Комплексне
дослідження
та
моделювання
міжнародного
середовища у
поєднанні з
налагодженою взаємодією всіх підрозділів і
посадових
осіб
організації
в
інтересах
продуктивного
досягнення
визначених
зовнішньоекономічних стратегій [42, с. 9].
Комплексне дослідження і прогнозування процесів,
що відбуваються на світовому ринку [2, с. 24].
Розроблення ринкової стратегії фірм різних видів
і форм власності; проведення маркетингових
досліджень на зовнішньому ринку; засоби, кошти
і форми платежів у міжнародних розрахунках;
забезпечення
транспортування
вантажів
у
зовнішній торгівлі; страховий захист вітчизняних
та зарубіжних учасників різноманітних форм
міжнародного співробітництва [3, с. 31].

Розглянувши сутність поняття «управління ЗЕД»,
визначимо змістові характеристики поняття «управління
ризиками». Основні трактування сутності даного поняття
наведені в табл. 2.
Деякі автори визначають поняття «управління ризиками»
через зменшення негативного впливу ризиків.
Так, С.В. Закомлистов під поняттям «управління
ризиками» розуміє використання різних вимірів, що дозволяє
деякою мірою прогнозувати настання ризикованої події і
вживати заходів по зниженню чи запобіганню ризикам [6, с. 55].
Таким чином, узагальнюючи вищесказане визначимо
поняття «управління ризиками» як сукупність дій та рішень, що
покликані
забезпечити
оптимальне
для
підприємства
співвідношення прибутку та ризику.
Слід додати, що ці дії та рішення на підприємствах
здійснюють або менеджери, або директора, або особи,
відповідальні за управління ризиками на підприємствах.
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Трактування сутності «управління ризиками»
Автор
Артищук І.В.
Дуброва О.С.

Вітлінський В.В.,
Наконечний С.І.
Степанова Т.А.,
Пудрик Д.В.

Хохлов Н.В.

Таблиця 2

Визначення поняття «управління ризиками»
Багатоступеневий процес, який має на меті
зменшити або компенсувати втрати, шкоду на
підприємствах у ризикових ситуаціях [4, с. 154].
Сукупність дій економічного, організаційного,
технічного
характеру,
спрямованих
на
встановлення видів, факторів, джерел ризику,
оцінку величини, розробку і реалізацію заходів,
щодо зменшення його рівня та запобігання
можливим негативним втратам [2].
Забезпечує
оптимальне
для
підприємства
співвідношення прибутку (приросту ринкової
вартості)
та
ризику,
його
прийнятний
(допустимий) рівень [4, с. 155].
Розробка
та
використання
різноманітних
засобів, що дозволяють прогнозувати із певним
ступенем точності настання небажаних подій,
підготовку комплексу заходів, направлених на
зменшення втрат внаслідок настання подій з
високим ступенем ризику [5, с. 97].
Синтетична наукова дисципліна, яка вивчає вплив
на різноманітні сфери діяльності людини
випадкових подій, що призводять до фізичних та
матеріальних
збитків.
Це
не
наука, а
методологія, яка має власний набір термінів,
класифікацій,
єдиний
підхід
до
аналізу
різноманітних ризиків [2].

Варто зазначити, що проблема управління ризиками є
комплексною та не може бути вирішена фрагментарно, такою,
що використовує тільки окремі інструменти. Необхідною є
розробка та впровадження механізму управління, що
торкається всіх аспектів діяльності підприємства, і безпосередньо
ризиків ЗЕД.
Аналізуючи поняття «механізм» приходимо до висновку, що
механізм управління ризиками ЗЕД підприємства можна
визначити як сукупність і логічний взаємозв’язок управлінських
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засобів, способів та важелів, за допомогою яких керівники
(менеджери ЗЕД) досягають реалізації цілей підприємства, і
зокрема у сфері ЗЕД.
Організаційно-економічний механізм включає підсистеми
управління, регулювання, стимулювання, координації, мотивації
тощо [6]. У свою чергу, організаційно-економічний механізм
управління
ризиками
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємства підприємством – це складова частина системи
управління ризиками ЗЕД підприємства, яка призначена для
практичного здійснення управління
ризиками ЗЕД та
досягнення поставлених цілей перед підприємством та має
визначену структуру, методи, важелі, інструменти впливу на
об’єкт управління з відповідним правовим, нормативним,
фінансовим, кадровим, програмно-технічним та інформаційним
забезпеченням.
Найважливішими елементами будь-якого організаційного
механізму, в нашому випадку механізму управління ризиками
ЗЕД на підприємстві є: мета, принципи, функції, методи, кадри,
рішення, техніка і технологія, інформація, організаційна
структура управління, наукова організація управлінської праці,
правові основи управління, ірраціональні фактори управління та
ін.
Якщо в цій системі якийсь елемент виявиться
малоефективним, то вплив недосконалості цього елемента буде
відчувати вся система управління і, відповідно, вона буде менш
результативною [6]. Тому, дуже важливо періодично звіряти
міру
відповідності
один
одному
елементів
системи
менеджменту і в разі потреби вносити корективи [6, c. 23].
В управлінні ризиками ЗЕД на підприємствах головну
роль відіграє економічний механізм, який значно впливає на
формування і функціонування складових організаційного
механізму. Водночас у практичній діяльності вони невіддільні
один від одного, формують організаційно-економічний механізм
управління ризиками ЗЕД підприємства і реалізуються у формі
загального управління підприємством, а також управління
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різноманітними напрямами діяльності сучасного підприємства
(управління виробництвом, управління персоналом, управління
маркетингом та збутовою діяльністю, управління науководослідними та дослідно-конструкторськими роботами, управління
фінансовою діяльністю підприємства та ін.), серед яких і
діяльність з управління ризиками ЗЕД [6, c. 24].
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Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
У сучасному світі все більше країн співпрацюють одна з
одною в рамках інтеграційних об’єднань задля спрощення цієї
співпраці. Міжнародну інтеграцію можна розуміти як спосіб
нарощування економічних, політичних чи військових відносин її
учасниками. Особливо привабливою для країн виступає
економічна інтеграція, рухомою силою якої є бажання розширити
географічні рамки та усунення бар’єрів на шляху обміну
товарами та факторами виробництва між сторонами.
Привілеї міжнародного поділу праці разом із уникненням
подальшої обмеженості України від світового господарства,
зумовили її активну участь у сучасних інтеграційних процесах.
Стратегічний курс України на інтеграцію з Європейським
Союзом (ЄС) розпочався ще в 1998 році. Відносини України з ЄС
у внутрішньо- та зовнішньополітичній ситуації відіграють
важливу роль у перспективі визначення ролі та місця держави у
все ще не сформованій системі міжнародних відносин, включно з
економічними та валютно-фінансовими.
Підписана ще в
2014 році, Угода про асоціацію є основним документом взаємодії
та зближення України та ЄС. Саме тоді Україна активно
реалізовувала свою програму реформ, з макрофінансовою
допомогою ЄС у вигляді 3,8 млрд. євро, що являється
найбільшою сумою, яку ЄС надали одній країні-партнеру [1].
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ЄС є найбільшим торговим партнером України, з часткою
майже 41% у зовнішній торгівлі України (рис. 1). Кількість
українських компаній, що експортують до ЄС, зрослаз
вражаючими темпами – приблизно з 11 700 у 2015 році до понад
14 500 у 2019 році. Проте, як можна бачити з рисунку 1 експорт
товарів у 2020 році зменшився на 1,7% і склав 49,33 млрд. дол.
США, імпорт товарів – на 10,2% і склав 54,25 млрд. дол. США [2].
Також ЄС рішуче підтримує зусилля з пошуку мирного та
сталого вирішення конфлікту в Східній Україні, що триває з
2014 року. Підхід ЄС передбачає поєднання тиску у вигляді
обмежувальних заходів з дипломатичними зусиллями і
продовженням діалогу [3].

56,87

Обсяг у млрд. дол. США

60
50

49,55
43,35

47,44

140

60,4
50,18

54,25
49,33

120
100

40

80

30

60

20

40

10

20

0

2017
Імпорт

2018
Експорт

2019
Тзр Ex

2020

0

Тзр Im

Рис. 1. Структурні зрушення обсягів експорту та імпорту товарів
та їх динаміка за 2017- 2020 рр. між Україною та ЄС.
Виконано автором за джерелом [2]
Станом на березень 2021 року Організація за демократію та
економічний розвиток – ГУАМ динамічно розвивається та має
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вагомий потенціал співпраці у сферах: безпеки, транспорту,
енергетики та гуманітарній. Членство України в Організації
сприяє посиленню ролі України як регіонального лідера й
зміцненню її міжнародного авторитету [4, 5].
Не зважаючи на певне зростання товарообігу між Україною
та країнами ГУАМ, воно не відрізняється високими темпами
росту та безперечною надійністю. Найбільшим імпортером до
України з членів ГУАМ виступає Азербайджан (328,53 млн. дол.
США у 2020 р.), експортує ж Україна найбільше до Молдови –
628,21 млн. дол. США у тому ж 2020 р. (рис. 2). Можна зробити
висновок, що для країн-членів ГУАМ торгові зв’язки з її іншими
учасниками не є першочерговими, й об’єктивні мотиви для
економічної інтеграції між членами об’єднання поки що відсутня.

Рис. 2. Структурні зміни експортно-імпортних операцій товарами
між Україною та країнами ГУАМ.
Виконано автором за джерелом [2]
13 січня 2021 року МЗС України заявило, що сподіваєтьсяна
завершення в 2021 році переговорів, які дозволять створити зону
вільної торгівлі між країнами ГУАМ [6].
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Україна стала 152 членом Світової організації торгівлі, що є
важливим фактором у створенні виграшного іміджу для
становлення сприятливого середовища для національних, так і
іноземних компаній та інвестицій, що у свою чергу грає значну
роль в українському економічному розвитку [7].
Після вступу до СОТ Україна отримала реальні переваги на
торговельному просторі (рис. 3), проте однією з найважливіших
стало створення необхідних передумови для започаткування
переговорів з Європейським Союзом щодо створення зони
вільної торгівлі.
Отже в інтеграційних процесах Україна направлена на
розвиток економічних, соціальних та геополітичних, тому
важливим фактором при політиці співпраці має бути
забезпечення рівноправної участі у міжнародних взаємодії через
ефективне залучення і використання інвестиційних ресурсів,
створення умов для сталого економічного зростання.

Рис. 3. Переваги членства СОТ для України
Виконано автором за джерелом [8].
Перспектива отримання членства в ЄС є переконливим
стимулом та мотивацією для внутрішніх реформ, й врегулювання
всіх зовнішніх та внутрішніх проблем цивілізованим шляхом.
Міжнародна інтеграція відіграє велику роль в економіці України
вже зараз, адже за рахунок допомоги та інших фінансових
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вкладень від ЄС, а також СОТ Україна впевнено приводить да
ладу економічну ситуацію.
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Сучасні тенденції та виклики глобалізації вимагають пошуку
нових шляхів підвищення конкурентоспроможності, а саме
заохочення підприємництва та створення інновацій, також
створення ділового середовища, на державному рівні, що сприяє
розвитку бізнесу конкурентоспроможності. Одним з вирішальних
факторів також є інноваційна бізнес-культура. Підприємствам,
які мають за мету залишитись глобально-конкурентоспроможними, необхідно створювати та розвивати відповідні
конкурентні переваги та унікальність їх виробництва. Дійсно,
перспективи підприємств і в ціломудержави залежать від
здатності підприємств сприймати та належним чином управляти
факторами конкурентоспроможності [1, c. 29-42]. Отже, важливо
проаналізувати фактори конкуренто-спроможності, в основному
на рівні управління, і зокрема на рівні підприємства.
Підвищення
конкурентоспроможності
держави
та
підприємств – головна мета України. Конкурентоспроможність
залишається одним з найважливіших факторів, що впливають на
зростання економіки держави та добробуту громадян. Фактори
конкурентоспроможності та їх управління є важливим, з точки
зору сучасних умов ринку економіки.
Конкурентоспроможність визначається багатьма складними
факторами. Протягом останніх років було проведено багато
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систематичних досліджень, які були зосереджені на
конкурентоспроможності.
Однак відсутність досліджень, спрямованих на порівняння
факторів конкурентоспроможності за різними рівні управління
все ще існують. Отже, наступною проблемою наукового
дослідження є: які фактори та джерела конкурентоспроможності
експлуатуються підприємствами та їх службовцями. Більше того,
важливо оцінити, наскільки ці фактори та джерела збігаються з
державними та загальносвітовими критеріями конкурентоспроможності.
Об'єкт дослідження – фактори конкурентоспроможності на
світовому, державному та підприємницькому рівнях управління.
Метою дослідження є оцінка відповідності між Україною та
іншими
державами,
фактори
конкурентоспроможності
підприємств в Україні та глобальні фактори конкурентоспроможності.
Цілі дослідження:
1) оглянути фактори глобальної конкурентоспроможності;
2) оцінити конкурентоспроможність України за Індексом
глобальної конкурентоспроможності;
3) проаналізувати
фактори
конкурентоспроможності
галузевих підприємств.
В ході дослідження застосовувались наступні методи: аналіз
наукової літератури, статистичний аналіз даних, опитування
громадської думки. Обговорюються компоненти глобальної
конкурентоспроможності відповідно до звіту про глобальну
конкурентоспроможність, підготовленого Світовим економічним
форумом. Оцінка конкурентоспроможності України спирається
на Індекс глобальної конкурентоспроможності. Проаналізовано
фактори конкурентоспроможності галузевих підприємств беручи
за приклад транспортний сектор. Примітно, що це одне з
найбільш важливих стратегічних українських секторів, які
очевидно стикаються з проблемами глобалізації.
354

Опитування громадської думки було проведено з метою
виявлення ставлення підприємств до факторів конкурентоспроможності.
Об'єктом опитування громадської думки були підприємства,
що працюють у транспортній галузі.
Фактори глобальної конкурентоспроможності тісно пов'язані
з проблемами міжнародної торгівлі та спеціалізації. Світовий
економічний
форум
щорічно
готує
звіт
про
конкурентоспроможність, на якому вивчаються світові держави,
які класифікуються за певними напрямами (наприклад,
зростання, розвиток макроекономіки, ринків тощо). Звіт про
глобальну конкурентоспроможність 2019-2020 рр. описує
конкурентоспроможність як сукупність установи, політики та
фактори, що визначають рівень продуктивності країни [5]. Таким
чином, продуктивність визначає рівень добробуту, якого може
досягти економіка країни.
Іншими словами, більш конкурентоспроможна економіка, як
правило, може отримувати вищий рівень доходу для своїх
громадян. Рівень продуктивності також визначає норми
прибутку, отримані інвестиції (фізичні, людські та технологічні)
в економіку [2].
Основними рушіями темпів зростання економіки є більш
конкурентоспроможна економіка, яка ймовірно зростатиме
швидше в середньо- та довгостроковій перспективі [3].
Індекс глобальної конкурентоспроможності складається з
багатьох
субіндексів,
що
охоплюють
різні
аспекти
конкурентоспро-можності. Ці компоненти згруповані у
дванадцять факторів конкурентоспроможності в Україні
наступним чином:
1. Установи.
2. Інфраструктура.
3. Макроекономічне середовище.
4. Здоров’я та початкова освіта.
5. Вища освіта та підготовка кадрів.
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6. Ефективність товарного ринку.
7. Ефективність ринку праці.
8. Розвиток фінансового ринку.
9. Технологічна готовність.
10. Розмір ринку.
11. Витонченість бізнесу.
12. Інновації.
Дванадцять факторів конкурентоспроможності, розглянуті
вище, описують наступну схему – етапи розвитку економіки
країн: 1) факторна економіка; 2) економіка, керована
ефективністю; та 3) інноваційна економіка.
Для віднесення країн до певних стадій розвитку використовуються два критерії. Перший – рівень ВВП на душу населення
за ринковими курсами. Ця широко доступна міра використовується для заробітної плати. Другий критерій вимірює ступінь,
країни на яку впливають фактори. Це вимірюється часткою
експорту мінеральних товарів у загальному експорті (товарів та
послуг), припускаючи, що країни, які експортують понад
70 відсотків мінеральних продуктів (виміряно з використанням
середні за п’ять років) значною мірою зумовлені фактором.
Враховуючи економічне зростання та конкурентоспроможність, Україна класифікується як перехідна країна,
економіка якої переходить від стадії, керованої ефективністю, до
інноваційної.
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