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СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА 

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

SECTION 1 
ECONOMIC THEORY AND 

HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT 
 

УДК 334,722 
Пукало О. П. 

аспірант кафедри економічної теорії та маркетингу, 
Львівський національний університет ім. Івана Франка 

 

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД 

 

Світова практика свідчить, що в країнах з розвиненою ринковою економікою мале 
підприємництво істотно впливає на розвиток народного господарства. Це пов’язано, 
передусім з історичними аспектами становлення ринкової економіки. Саме через 
спроможність швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку та створення нових робочих 
місць мале підприємництво є дієвим інструментом виходу економіки країни з кризи. 
Оскільки в Україні мале підприємництво розвивається повільними темпами, відтак його 
ефективність є низькою, тому для його розвитку необхідна державна підтримка, як на 
законодавчому, так і фінансовому рівнях.  

Таким чином, як стверджують дослідники, мета державної підтримки бізнесу полягає у 
створенні однакових умов для всіх суб’єктів господарювання, зайнятих у сфері бізнесу [1]. 

В індустріально розвинених країнах світу державне регулювання розвитку малого 
підприємництва здійснюється безпосередньо через соціально-економічне прогнозування, 
розробку державних програм, визначення пріоритетних напрямів і галузей розвитку 
економіки, через формування інвестиційної, фіскальної та кредитної політики. Усе означене 
вище, забезпечується шляхом реалізації антимонопольної політики, механізмів державного 
регулювання розвитку малого підприємства, якими є: оподаткування, кредитування, надання 
пільг та субсидій тощо. Саме завдяки ефективному функціонуванню компетентних органів, 
держава забезпечує конструктивність підтримки та розвитку малого підприємництва. 

Маємо відверто визнати, що на сьогодні в Україні дієвий механізм підтримки, розвитку 
і захисту малого підприємництва перебуває на низькому рівні. Щоб підняти цей рівень 
необхідно докорінно змінити як державну систему підтримки підприємництва, так і 
ініціативу підприємців, малих, середніх, з метою об’єднання зусиль у сфері державно-
фінансової діяльності [2, с. 160 – 164]. Необхідно акцентувати на тому, що досі не вирішено 
чимало проблем розвитку малого підприємництва пов’язаних з актуальною потребою 
активізації ролі держави щодо пришвидшеного створення сектору малих бізнесових 
структур. Останнє вимагає докорінного формування взаємоузгодженої та цілісної 
нормативно-правової бази як ключової і найголовнішої передумови ефективного розвитку 
малого підприємництва.  

Правда, зараз в Україні функціонує певна кількість нормативних актів, що регулюють саме 
підприємницьку діяльність, зокрема ст. 12 – 15 Закону України «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». У ньому зазначено, що державна 
підтримка передбачає формування програм, в яких визначається механізм державного 
регулювання. Так само у Законі йдеться про те, що основними механізмами державної 
підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва та об’єктів інфраструктури є 
фінансова, інформаційна, консультаційна підтримка, у тому числі у сфері інновацій, науки і 
промислового виробництва. Проте Закон носить головно декларативний характер та потребує 
комплексної імплементації у такий важливий сектор економіки як мале підприємництво. 

Як результат, в умовах чинного українського законодавства малий бізнес має незначний 
вплив на створення валового продукту країни, оскільки підприємці працюють головно за  
спрощеною системою оподаткування. За такого стану речей, оцінити реальний обсяг реалізації 
продукції (сфер і послуг) вкрай проблематично. Прикро, але мають місце такі факти, коли 
масово використовуються, так звані, «сірі та чорні схеми», через які значна кількість товарів, 
продається і купується підприємцями без жодних документів, тобто «неофіційно». 
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З урахуванням зазначеного вище,  наведімо низку негативних факторів, які гальмують 
механізми державного регулювання розвитку малого підприємництва в Україні: 

– не достатня фінансова підтримка малого бізнесу з боку держави як важливої 
складової  сектору економіки на загальнодержавному та регіональному рівнях. 

– обмежені кредитні ресурси для розвитку малого підприємництва для більшості 
суб’єктів якого причиною є високі відсоткові ставки. Це пояснюється тим, що в 
національній економіці фактично не діє механізм гарантування кредитів. 

– не досконала чинна податкова система, надмірний фіскальний тиск та вкрай 
обтяжлива система звітності. Як справедливо стверджують дослідники, в Україні вона 
фактично здійснюється на неприйнятних принципах адміністрування [3]. 

Передовий світовий досвід показує, що державна підтримка малого підприємництва є 
самостійною складовою державної економічної політики у багатьох індустріально 
розвинених країнах. Більше того, там існують спеціальні урядові органи управління для 
координації та підтримки малого бізнесу. Скажімо, у Канаді – Міністерство у справах 
малого бізнесу; у Японії – Національна адміністрація малого бізнесу; у США – 
Адміністрація малого бізнесу; в Бельгії, Люксембургу – Міністерство середнього класу; у 
Франції, Італії – департаменти міністерств економіки, промисловості, торгівлі; Німеччині та 
Нідерландах відділи у справах малих і середніх підприємств у Міністерстві економіки [4]. 
Фактично у країнах ЄС малі і середні підприємства перебувають у компетенції міністерства 
економіки і (або) міністерства промисловості і торгівлі. 

Як бачимо, у світовій практиці вважається нормою державна підтримка  регулювання 
малого бізнесу в інтересах нації. Тут, також варто додати, що в економічно розвинених 
країнах світу федеральні уряди  активно створюють інформаційно-консультаційні центри, 
які поєднують державні структури, підприємницькі асоціації, торговельні палати, банківські 
установи [5, с. 65 – 69]. 

Таким чином, механізми державного регулювання та підтримки розвитку малого 
підприємництва в Україні мають забезпечуватись відповідними компетентними 
загальнодержавними, регіональними та місцевими органами влади з метою узгодження 
інтересів держави і малого підприємництва. З урахуванням та запозиченням передового 
світового досвіду Україні вкрай необхідно максимально залучити увесь комплекс 
механізмів, де ключову роль має відігравати ефективна система державної підтримки 
малого підприємництва як основної складової розвитку економіки держави. 

Список літератури 
1. Косатенко Д. Державне регулювання малого бізнесу: тенденції, проблеми, перспективи [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.businesslaw.org.ua/derjavne-reguluvannya-malogo-bisnesu. 
2. Папп В. В. Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні / В. В. Папп // Бізнес 

Інформ. – 2013. – № 6. – С. 160 – 164. 
3. Малий І. Й. Економіка державного сектору : навч. посіб. / І. Й. Малий, М. К. Галабуда. – К.: Київ. нац. 

екон. ун-т ім. В.Гетьмана, 2007. – 280 с. 
4. Світовий досвід підтримки малого підприємництва: механізми і джерела [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://pidruchniki.com/12461220/ekonomika/svitoviy_dosvid_pidtrimki_malogo_pidpriyemnitstva_ 
mehanizmi_dzherela. 

5. Гобир І. Б. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні в кризових умовах / 
І. Б. Гобир, М. І. Мельник // Агросвіт. – 2015. – № 10. – С. 65 – 69. 

 
 
УДК 330: 338.5.01 

Сілантьєв О. І. 
аспірант, 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЦІНОЮ ТА ВАРТІСТЮ БАГАТСТВА 
 

Якщо вартість блага відповідає, насамперед, втіленої в ній суспільній праці, то ціна є 
релевативною до того, яку цінність «у очах споживача» ця вартість має. Феномен ціни 
полягає у тому, що вона постає віддзеркаленням вартості блага. У підтвердження цьому, 
Б. Молодцев, посилаючись на роботи Е. Ільєнкова, відзначає, що вартість існує в самих речах, 
на відміну від форми свого вираження в грошах (наприклад, золоті), яка ввижається 
товаровласникам у вигляді ціни товарів [1, с. 14]. Виробники не можуть здійснити суспільний 

http://pidruchniki.com/12461220/ekonomika/svitoviy_dosvid_pidtrimki_malogo_pidpriyemnitstva_%0bmehanizmi_dzherela
http://pidruchniki.com/12461220/ekonomika/svitoviy_dosvid_pidtrimki_malogo_pidpriyemnitstva_%0bmehanizmi_dzherela
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обмін, не надавши йому певної форми буття. Його можливо здійснити лише опредметнивши 
потребу (бажання) в обміні у формі, що безпосередньо протиставляється іншим споживчим 
вартостям (товарам). Тим самим, надаючи їй самостійної реальної форми буття. 
Відчужуючись від предмета (блага), вартість блага постає як щось зовсім відмінне від його 
особливостей (споживчих вартостей). Ця власна натуральна форма протиставляється решті 
благ, стає образом вартості, яка є спільною для всього товарного світу – суспільною вартістю. 

Специфіка ціни полягає у здатності соціально-економічної реальності створювати, так 
би мовити, свій власний індивідуальний образ, який відображає щось абсолютно нове, що 
перетворює саме буття. Тоді, ціна постає незалежним фактором, що змінює саму сутність 
соціально-економічних відносин з приводу продукування та споживання багатства, 
впливаючи на цей процес, координуючи переміщення вартостей у межах макроекономічної 
системи. Інакше кажучи, хоча ціна і виражає якусь об’єктивну дійсність (виробничі 
витрати, попит та пропозицію), ситуація, коли її специфіка сама впливає на характер 
соціально-економічних відносин, стаючи окремою умовою економічного зростання та 
розвитку суспільства, має місце. Ціна відображає мінову вартість блага, граничної 
корисності для споживача та сукупної корисності для виробника, яка перебуває у прямій 
залежності від купівельної спроможності економічних агентів, прямих і граничних витрат, 
очікуваних прибутків виробника, його цілей та стратегії. 

Сучасна економічна практика відображає, що ціна формується в залежності від 
продуктивності праці, митно-тарифної та валютної політики держави, рівня розвитку 
технологій, суми витрат виробництва, середнього прибутку на авансований капітал, попиту 
та пропозиції, розміру оптової й торгової надбавки, умов поставок, платежів, податків, 
кон’юнктури ринку, сезонності попиту, ринкової стратегії виробника [2, с. 44], соціальних 
та економічних потреб суспільства тощо. Вплив вищеназваних факторів є комплексним, а 
не ізольованим, оскільки один із них може призводити до зниження ціни, у той час як 
інший – до її зростання. 

Суперечливість цієї категорії полягає у тому, що ціна може розглядатись і як результат 
економічних відносин (виражати їх у ціні), і як окремий фактор впливу на сутність та 
характери цих самих відносин – самостійним фактором, згідно із яким визначається цінність 
(корисність) багатства. У першому випадку ціна є об’єктивним вираженням вартості 
багатства, формою відображення реальної цінності (витрат суспільної праці, виробничих 
факторів, чогось реального). У другому випадку ціна постає як образ, результат уявлення про 
цінність благ, яке склалось у свідомості економічних агентів стосовно багатства під впливом 
суспільно-економічних відносин. Тобто, специфіка та природа вартості, як певної складової 
суспільної реальності, дещо відрізняється від її образу, яким є ціна. 

За умов розвинутого товарного виробництва, закон вартості діє як закон цін, стаючи 
регулятором виробництва, рушійною силою розвитку продуктивних сил, через механізм 
поділу праці, згідно із суспільними потребами. Наприклад, якщо попит на певне благо буде 
вищим за пропозицію – ціна буде вищою за його вартість. Це призведе до стимулювання 
виробництва, оскільки частка прибутку у ціні блага зросте. Як наслідок, це спричинить 
притік капіталу і розширення виробництва, і навпаки, при зниженні попиту, вартість блага 
буде перевищувати його ринкову ціну – призведе до згортання виробництва та 
перерозподілу капіталу до сфер вищим рівнем рентабельності (маржою). Такий механізм 
продування багатства забезпечує своєчасне задоволення потреб суспільства завдяки 
стимулювання суспільного відтворення необхідних благ та послуг, сприяє раціональному 
розподілу (споживанню) ресурсів шляхом витісненню неефективних виробничих форм з 
високими індивідуальними витратами, які є більшими за суспільні і стимулює ефективні. 
Це стимулює економічних суб’єктів шукати ефективніші способи виробництва, 
пришвидшуючи науково-технічний і суспільний прогрес, а отже, призводить до 
економічного розвитку макроекономічних систем. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ 
 

Сучасний розвиток світової економіки характеризується кардинальними змінами у 

визначенні напрямів економічного прогресу. Основні акценти сьогодні переміщуються на 

прискорений інноваційний розвиток, перехід до стратегії, що базується на знаннях та 

інтелекті. Основу такого розвитку становлять інтелектуальні надбання нації, наукові 

досягнення, процеси перетворення результатів творчої діяльності у виробництво 

матеріальних та духовних благ.  

Роль інтелектуальної власності в економічному розвитку зростає в усьому світі, 

випереджаючи значущість засобів виробництва і природних ресурсів. У таких країнах, як 

США, Японія і Німеччина, частка інтелектуального капіталу становить до 80 % 

національного багатства. Сьогодні матеріальні цінності створюються за рахунок 

запровадження нових технологій та використання новацій, тобто застосування творчих 

знань на практиці. 

Основним документом, що регулює права на інтелектуальну власність та їх захист є 

угода ТРІПС. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (англ. 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, скорочено TRIPS) – 

це міжнародна угода, що адмініструється Світовою організацією торгівлі (СОТ) та 

встановлює мінімальні стандарти для визнання та захисту основних об’єктів 

інтелектуальної власності. Договір ТРІПС СОТ – це спроба усунути прогалини у способі 

захисту цих прав у всьому світі та приведення їх у відповідність до загальних 

міжнародних правил. Вона встановлює мінімальні рівні захисту, які кожен уряд 

повинен надавати інтелектуальній власності інших членів СОТ. При цьому він забезпечує 

баланс між довгостроковими перевагами та можливими короткостроковими витратами 

для суспільства [1].  

ТРІПС вимагає від держав-членів забезпечити сильний захист прав 

інтелектуальної власності. Угода проголошує, що національне законодавство 

повинно містити ефективні способи захисту інтелектуальної власності, в тому числі 

спрямовані на оперативне припинення порушень [2]. Способи захисту 

інтелектуальної власності повинні бути рівними для всіх і не приводити до зайвих затримок 

і ускладнення захисту. 

Угода в цілому втілює компроміс між інтересами держав, що розвиваються та 

інтересами розвинених держав. Однак, щодо принципів передачі та поширення 

технологій, то існує дисбаланс на користь держав, що володіють інтелектуальними 

здобутками, так як Угода ТРІПС не надає однозначного трактування та методології 

імплементації, що знижує ефективність забезпечення охорони ІВ для вигоди усіх держав-

членів СОТ. 

Прикладом є суперечність Угоди у контексті з одного боку, охорони права 

інтелектуальної власності, з іншого – забезпечення доступності лікування для пацієнтів.  



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні питання економіки, управління та права» 
 

 

11 

 

З точки зору окремих дослідників, в основу Угоди ТРІПС покладено концепцію 

охорони інтелектуальної власності, відповідно до якої приватні інтереси домінують 

над публічними. 

Так, згідно з ключовими положеннями цієї Угоди, члени СОТ зобов’язані забезпечити 

патентну охорону будь-яких винаходів у всіх галузях науки і техніки на термін не менше 

ніж 20 років. Однак, Угода відрізняється від Паризької конвенції 1883 р., [3] оскільки в ній 

не враховано різноманітність потреб різних країн.  

Нині існує точка зору, що Угода TRIPS створена та діє лише в інтересах країн з 

високим рівнем доходів та економікою, заснованою на інтелектуальних цінностях, оскільки 

саме такі країни є нетто-отримувачами доходів за рахунок запровадження права 

інтелектуальної власності та експорту відповідної продукції [4; 5]. 

У той же час, за даними ВООЗ на розробку лікарських засобів від хвороб, до 

яких схильно 90 % населення світу, витрачається лише 10 % щорічних витрат на 

проведення досліджень у сфері охорони здоров’я [6]. При цьому, наприклад, 

фармпромисловість США витрачає на маркетинг більше коштів, ніж на розробку 

нової продукції. 

Більш того, Угоди TRIPS встановлює 3 обов’язкових критерії патентоспроможності 

винаходів, а саме, «новизна», «рівень винаходу» та «промислова застосовність» [2]. 

Визначення критеріїв та порядок їх інтерпретації відсутні. Однак, примітка до цієї 

статті дозволяє країнам-учасницям оттотожнювати термін «inventive step» 

(винахідницький крок), прийнятий у більшості європейських країн, із значенням 

критерію «non-obvious» (неочевидний), що є стандартним в рамках патентної 

системи США. Тобто, у країн-членів є можливість відмовляти у подовженні 

патентного захисту при внесенні в патенти незначних змін на тій підставі, що останні 

не задовольняють умовам новизни, винахідницькому рівню або промисловій 

застосовності. Така ситуація, як правило, характерна для розвинених країн, зокрема США, 

Франції тощо. 

Таким чином, продовжують термін дії патентів шляхом незначної модифікації 

лікарського засобу. Факт задоволення такої заявки означає продовження патентного захисту 

ще на 20 років та недопущення на ринок еквівалентних генериків, ціна яких значно нижча, 

ніж оригінальних препаратів [7]. 

СОТ повинна створити ефективну систему допуску на фармацевтичний ринок лише 

препаратів з доведеною ефективністю, якістю та профілем безпеки, що не поступається 

таким оригінального/референтного препарату. Тобто, така система повинна гарантувати, що 

ліки, які вироблятимуться за процедурою примусового ліцензування, еквівалентні 

(аналогічні по суті) патентованим препаратам.  
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ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ 
В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Одним з найважливіших завдань розвитку держави є забезпечення та підвищення рівня 
публічного управління галузями народного господарства. Житлово-комунальне 
господарство (ЖКГ) – це багатогалузевий виробничо-технологічний комплекс і одна з 
основних галузей національної економіки.  

Не виникає жодного сумніву, що житлово-комунальний сектор в України знаходиться у 
кризовому стані, гальмуються позитивні зміни у становленні ринкових засад 
господарювання, тому постає питання про модернізацію системи управління ЖКГ на 
національному і на регіональному рівнях. 

Загальною тенденцією розвитку світового суспільства є його трансформація в 
інформаційне суспільство та суспільство знань, технологічною основою яких є сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології, насамперед, електронного урядування, навколо 
якого мають групуватися суб’єкти господарювання та громадські організації. Перманентне 
збільшення кількості проблем в житлово-комунальній галузі обумовлюють необхідність 
пошуку нових креативних підходів до регіонального публічного управління в сфері ЖКГ. 

Одним із таких сучасних загальновизнаних підходів є електроне урядування, яке 
дозволяє реалізувати ключові принципи демократичного управління: орієнтованість на 
інтереси і потреби споживачів послуг. Головними умовами успішного впровадження теорії 
політичних мереж (основа електронного урядування): наявність діючої інформаційної 
інфраструктури, підключення до Інтернету більше ніж 60 % громадян країни, активне та 
підготовлене до використання інформаційних комп’ютерних технологій населення та 
бізнес, навчені та вмотивовані до впровадження е-урядування державні службовці, 
наявність необхідної та достатньої системи нормативно-правових документів. 

Сучасний стан нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні 
характеризується наявністю таких базових законів як Закони України «Про інформацію», 
«Про доступ до публічної інформації» [1; 2]. 

Електроне урядування, як один із механізм регіонального публічного управління в 
ЖКГ, безпосередньо стосується діяльності органів влади, їх взаємодія з громадянами тощо і 
є способом організації публічної влади за допомогою систем локальних інформаційних 
мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, яка забезпечує функціонування 
певних органів в режимі реального часу і робить максимально простим і доступним 
щоденне спілкування громадянина з органами влади, органами місцевого самоврядування.  

Прозорість інформації в системах електронного урядування, з точки зору публічного 
управління, потребує створення організаційних механізмів, які забезпечують моніторинг, 
аналіз властивостей інформації в системах електронного урядування та формування вимог 
до її захисту з подальшим закріпленням правового статусу такої інформації за правовим 
врегулюванням вимог до доступу, використання та захисту цієї інформації, які враховують 
інтереси держави, суспільства та об’єктів інформації [3]. 

Ефективне управління будь-якою галуззю у сучасних умовах неможливе без широкого 
застосування сучасних інструментів електронного урядування, у тому числі автоматизації 
обробки великих об’ємів даних та інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття 
управлінських рішень, оптимізації та автоматизації адміністративних процесів, 
запровадження електронних форм взаємодії (житлово-комунальне господарство, сфера 
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регіонального розвитку та реформування місцевого самоврядування і територіальної 
організації влади). Розвиток електронного урядування визначено одним з першочергових 
пріоритетів реформування системи публічного управління в державі. 

Повсякденне життя громадян стає дедалі все більш «цифровим», що передбачає 
високий рівень очікувань від діяльності органів влади, зокрема розвитку сучасних 
електронних форм взаємодії, прозорості та відкритості діяльності, залучення громадян до 
прийняття управлінських рішень. 

Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в систему суспільно-
політичних відносин значно розширює можливості громадян щодо їх участі в процесах 
публічного управління та впливу на прийняття управлінських рішень, створює умови для 
формування якісно нового рівня взаємодії органів влади та громадян. 

Запровадження автоматизованого обміну даними між інформаційно-
телекомунікаційними системами органів влади дасть змогу забезпечити підвищення 
ефективності роботи органів влади шляхом скорочення часу отримання необхідних даних, 
покращення якості та актуальності опрацьованих даних, ліквідації багаторазового збору та 
дублювання даних в різних інформаційних системах, покращення доступності 
інформаційних ресурсів та їх систематизацію. 

З огляду на міжнародний досвід розвиток електронного урядування є одним з  
основних факторів забезпечення успішності реформування та підвищення 
конкурентоспроможності країни. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 

Нерівність в розподілі доходів і бідність – одна з основних проблем сьогодення для всіх 
країн світу. Диференціація доходів населення обумовлює соціальну нерівність в суспільстві 
та стримує розвиток людського капіталу.   

Значний внесок у дослідження нерівномірності розподілу доходів здійснили такі 
видатні економісти: В. Петт, А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. С. Мілль, К. Маркс, М. Туган-
Барановський, Дж. Б. Кларк, А. Маршал, Дж. М. Кейнс та ін. 

Ця проблема привертає увагу багатьох сучасних економістів, у тому числі і в Україні. 
Проблему нерівномірного розподілу та його причин досліджують О. Бабак, Г. Волинський, 
С. Злупко, Е. Лібанова, І. Луніна, І. Малий, В. Новіков, С. Панчишин та інші. 

Є декілька причин, які пояснюють існування значної диференціації доходів 
населення. Серед них: 

− ринкова система, яка є безпристрасною до моральним норм, які визначають, який 
розподіл доходів є прийнятним чи справедливим, а який ні; 

− вплив податків і трансфертних платежів  на нерівність доходів. Після сплати податків  
та отриманих трансфертних платежів  відбувається зменшення нерівномірності в доходах 
населення; 

− відмінності у здібностях людей. В основному, більшість людей мають середні 
здібності і лише незначна кількість людей має особливі фізичні чи розумові здібності і 
можуть претендувати на високу винагороду за свою працю; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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− освіта, навчання і професійна підготовка та ін. [1, с. 777]. 
Диференціація доходів (від латин. Differentia – різниця) – різниця між рівнями 

грошових доходів різних груп населення. Розподіл доходів характеризується різницею між 
середніми річними доходами 10 відсотків групи громадян з найнижчими доходами і 
10 відсотків групи громадян з найвищими доходами. 

Для вивчення диференціації доходів населення проводять групування домогосподарств 
за рівнем їх доходів, видатків чи споживання. Найчастіше використовують децилі – 
групування населення у 10 групах по 10 % населення і квантилі – 5 груп по 20 % населення. 

Основними показниками розподілу доходів населення є децильний коефіцієнт, 
квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення, квінтильний коефіцієнт фондів  
та коефіцієнт Джині. Саме ці показники рекомендує використовувати Статистичний  
офіс ООН. 

Децильний коефіцієнт диференціації доходів населення показує у скільки разів 
мінімальні доходи 10 % найбагатшого населення перевищують максимальні доходи 10 % 
найменш забезпеченого населення.  

Квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення – співвідношення 
мінімального рівня доходів серед найбільш забезпечених 20 % населення до максимального 
рівня доходів серед найменш забезпечених 20 % населення, ранжованого за показником 
середньодушових еквівалентних доходів.  

Квінтильний  коефіцієнт фондів показує співвідношення сумарних доходів найбільш та 
найменш забезпечених 20 % населення, ранжованого за показником середньодушових 
еквівалентних доходів.  

Коефіцієнт Джині – числовий вимір нерівномірності доходів, розраховується за 
часткою доходів, отриманих окремою групою населення і характеризує відхилення 
фактичного розподілу доходів серед рівних за чисельністю груп населення від лінії їх 
рівномірного розподілу. Значення цього показника знаходиться в інтервалі від 0 до 1, де 
значення 0 свідчить про абсолютну рівність між усіма групами населення, а 1 – вказує на 
абсолютну нерівність, коли одна особа зосереджує у своїй власності  весь сукупний дохід.   

Для українського суспільства характерна суттєва диференціація за рівнем 
добробуту, а також значна частка бідного та низька питома вага середнього прошарку 
населення. В Україні 1 – 2 % населення належать до класу найбагатших, 10 – 12 % 
представляють середній клас, а інші, що становлять понад 85 %, віднесені до 
найбіднішого класу. 

Аналіз розподілу населення України за рівнем середньодушових еквівалентних 
загальних доходів за останні роки  показує, що частка населення із середньодушовими 
доходами нижче розміру фактичного прожиткового мінімуму (у 2014 р. – 1357,6 грн., у 
2016 р. – 2646,4 грн.) складає 16,7 % у 2014 р. і 51,1 % у 2016 р. [2]. 

У 2015 р. на перших п’ять децильних груп населення припадало 34,3 % загальних 
доходів, на інші п’ять – 65,7 %. Десята децильна група населення має найбільшу частку 
загальних доходів – понад 20 %. Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів 
протягом 2011 – 2015 рр. складає 2,6 – 3,1 раза [3, с. 136]. 

За офіційними даними Державної служби статистики України квінтильний коефіцієнт 
диференціації загальних доходів населення є незмінним протягом 2010 – 2016 рр. і 
становить 1,9 разів. У той же час квінтильний коефіцієнт  фондів знизився з 3,5 до 3.  

Впродовж 2005 – 2015 рр. коефіцієнт Джині, який відображає характер розподілу всієї 
суми доходів населення між окремими його групами, зменшився за середньодушовими 
грошовими доходами з 0,32 до 0,27, а за загальними доходами з 0,3 до 0,25 [2]. 

Отже, з одного боку, аналіз  вище наведених коефіцієнтів свідчить про зниження рівня 
диференціації доходів населення України, а з іншого боку – про зубожіння населення і 
погіршення умов життя. Однак, слід відзначити, що ці показники мають ряд недоліків і є 
досить відносними та заниженими, оскільки населення з високими доходами уникає 
опитування і оприлюднення власних доходів і витрат та частина доходів населення 
перебуває в тіні. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА УКРАИНЫ 

 

Автомобильный рынок относится к одной из самых динамично развивающихся 
отраслей украинской экономики. Активизация экономической деятельности в Украине 
отразилась в увеличении объемов товарооборота предприятий торговли автомобилями и 
обусловила формирование оптимистических перспектив для их развития на ближайшие 
годы. 

Экономический кризис 2008 – 2009 гг. и нестабильность экономики 2014 – 2016 гг. 
привели к изменению структуры рынка легковых автомобилей; повлияли на 
макроэкономические и рыночные факторы. Однако, несмотря на это, сегодня наблюдаются 
положительные сдвиги. 

Автомобильный рынок Украины за последние десять лет занимает одно из ведущих 
мест в экономике страны, однако, количество работ, посвященных анализу рынка легковых 
автомобилей, является весьма ограниченным. Большинство таких работ содержат общие 
обзоры или обзор деятельности отдельных компаний-производителей, конкретных 
автодилеров. Как правило, данные публикации содержатся в периодических изданиях. 
Полноценный анализ рынка автомобилей Украины, его специфических особенностей и 
выявление факторов, которые воздействуют непосредственно на функционирование 
данного рынка, представлены в закрытых или платных исследованиях. Некоторая  
статистика по отечественному автомобильному рынку представлена в сборниках 
Госкомстата Украины, где, однако полные аналитические материалы тоже отсутствуют. 

Таким образом, исследование состояния автомобильного рынка Украины представляет 
существенный научный и практический интерес, учитывая возрастающее значение 
автомобильного бизнеса для экономики страны и усиление конкуренции среди 
представителей данного рынка. 

Специфика автомобильного ринку Украины заключается в следующем: прямая 
зависимость от покупательной способности потребителей; сезонность; нестабильное 
законодательство, налогообложение; наличие услуг банковского сектора. Автомобильный 
рынок Украины является одним из трудно планируемых по объему реализации (данный 
фактор обусловлен политической, экономической, валютной нестабильностью нашей 
страны).  

Динамика продаж новых автомобилей в Украине за 2008 – 2017 гг. представлена 
на рис. 1 [2; 3]. 
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Рис. 1. Динамика продаж новых автомобилей в Украине, 2008 – 2017 гг., шт. 
Источник: составлено автором на основе данных [2; 3] 

 
В 2015 г. украинский авторынок поднялся на одну позицию в общеевропейском 

рейтинге продаж новых автомобилей и теперь третий год подряд занимает двадцать третье 
место (табл. 1) [2]. 

Таблица 1 
Место украинского авторынка в общеевропейском  

рейтинге продаж новых автомобилей, 2015 – 2017 гг. 

Страна 

Количество проданных 

автомобилей, шт. 
Темп прироста 

продаж 2017 г. к 

2016 г., % 

Место 

2017 г. 

Изменение 

позиции в 

2017/2016 гг. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Германия 3206042 3351607 3441262 2,7 1 0 

Великобритания 2633503 2692786 2540617 -5,7 2 0 

Франция 1917226 2015177 2110748 4,7 3 0 

Италия 1575737 1824968 1970497 7,9 4 0 

Россия 1601000 1425791 1595737 11,9 5 0 

…       

Греция 75805 78873 88083 11,7 22 0 

Украина 46502 64478 80271 24,5 23 0 

Словения 59450 63674 70892 11,3 24 0 
Источник: составлено автором на основе данных [2] 

 
Наибольшая доля автомобилей и автотоваров, произведенных на территории Украины 

в структуре продаж предприятий была в 2007 г. – 38,8 % от общего количества проданных 
автотоваров. Далее с каждым годом этот показатель падает и в 2016 г. составил всего 6 %, 
что говорит о падении покупательского спроса на автомобили отечественного производства 
(табл. 2) [1]. 

Таблица 2 
Доля продажи автомобилей и автотоваров, произведенных на 
территории Украины, через торговую сеть, 2007 – 2016 гг., % 

Товары 
Года 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Все товары 64,5 63,1 67,4 64,3 61,9 58,9 57,2 57,8 58,1 55,8 

Автомобили и автотовары 38,8 31,5 24,3 18,6 14,6 12,6 10,7 10,5 7,9 6,0 
Источник: составлено автором на основе данных [1] 

 
Согласно данным о продажах за 2017 г. украинцы отдают предпочтение французским, 

немецким и японским автомобилям [3].  
Проведенный анализ позволяет выделить ряд проблем и факторов, которые формируют 

динамику развития деятельности торговых предприятий на автомобильном рынке Украины 
в настоящем и в ближайшей перспективе: 

– снижение всех макроэкономических показателей (падение ВВП, снижение 
покупательной способности населения, реальной заработной платы, занятости, уровня 
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доходов и т. п.) не позволяет предприятиям торговли автомобилями надеяться на быстрое 
наращивание темпов продаж автомобилей в ближайший период; 

– отсутствие четкого механизма кредитования, способного существенно расширить 
спрос на автомобили в современных условиях. Сегодня некоторые автокомпании и 
автодилеры разрабатывают собственные финансовые программы с целью стимулирования 
продаж, однако при этом начальные взносы составляют 30 – 70 % стоимости автомобиля; 

– нестабильность украинской валюты и несовершенство законодательной базы; 
– отсутствие государственной целевой экономической программы развития 

автомобильной промышленности и регулирования рынка автомобилей; 
– дополнительное конкурентное давление на рынок новых автомобилей со стороны 

рынка бывших в употреблении автомобилей, основными операторами на котором 
выступают предприниматели – физические лица, которые оказались более 
конкурентоспособными в кризисный период. 
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СТІЙКИЙ РОЗВИТОК, ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОГО  
РОЗВИТКУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСІВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Європейський вектор інтеграції України вимагає ревізії ряду ідеологем, у першу чергу 
тих, які хоча формально і визнаються працюючими, однак з різних причин їх реальне 
впровадження ігнорується. Це важливо тому, що саме ідеологеми є тим фундаментом, на 
якому відбувається формування порядку денного розвитку суспільства.  

Одним із найбільш красномовних прикладів неузгодженості української і європейської 
ідеології, покладеної в основу розвитку громадянського суспільства є розрив між 
формальним зобов’язанням України дотримуватися цілей сталого розвитку (Sustainable 
Development) [1], та практикою їх втілення в життя. Особливо це помітно на регіональному 
рівні. 

На користь наведеного вище твердження свідчить порівняння пріоритетних сфер 
розвитку українських регіонів, та тематичних завдань політики узгодження (Cohesion 
Policy) ЄС на період з 2014 до 2020 року (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняння пріоритетних сфер розвитку українських регіонів, та  

тематичних завдань політики узгодження (Cohesion Policy) ЄС, 2014 – 2020 рр. 
Пріоритетні сфери державної 

стратегії регіонального розвитку на 

період 2014 – 2020 рр. [2] 

Тематичні завдання політики узгодження ЄС на період  

2014 – 2020 рр. [3, р. 5] 

1 2 

1. Економічний розвиток та 

інвестиції 

 

2. Конкурентна політика  

3. Інноваційна діяльність 

1. Покращення дослідницького, технологічного розвитку та 

інноваційного потенціалу 

2. Покращення доступу, використання та якості інформація та 

комунікаційні технології 

http://www.autoconsulting.com.ua./news.php?catid=41
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Продовж. табл. 1 
1 2 

4. Підприємництво і регуляторне 

середовище 

3. Підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств 

4. Підтримка змін спрямованих на перехід до економіки, яка б 

продукувала менше вуглецевих викидів 

5. Підтримка заходів з адаптації до кліматичних змін та із запобігання 

та управління ризиками 

6. Збереження і захист довкілля та заохочення ефективного 

використання природних ресурсів 

5. Транспорт та інфраструктура 7. Заохочення розвитку сталого транспорту, покращення 

інфраструктурних мереж  

6. Ринок праці 

8. Заохочення сталого та якісного працевлаштування та підтримка 

мобільності робочої сили 

9. Сприяння соціальній інтеграції, боротьбі з бідністю та будь-якою 

дискримінацією 

7. Освіта і наука 
10. Інвестиції в освіту, навчання та у навчання протягом всього життя 

11. Підвищення ефективності публічного управління 
Джерело: авторська розробка 

 
Як видно із наведених вище даних лише 5 пріоритетних сфер державної стратегії 

регіонального розвитку України на 2014 – 2020 роки приблизно співпадають з тематичними 
завданнями політики узгодження ЄС на цей же період. Однак, при цьому, у назві жодної з 
цих сфер не відображається аспект сталого розвитку, що у явному вигляді присутнє у назві 
тематичних завдань ЄС. 

Пріоритетні сфери української державної стратегії регіонального розвитку на період 
2014 – 2020 рр. не містять посилань на концепцію сталого розвитку. Більше того, в 
205 сторінках тексту цього документу поняття «сталий розвиток» згадується один раз як 
один з принципів національної регіональної політики [2]. 

Швидше за все такий стан речей обумовлений світоглядними причинами, зокрема 
практично безроздільним пануванням в українському суспільстві та політикумі ідеологеми 
людського шовінізму (Human Chauvinism). Її сутність полягає у тому, що люди є єдиними 
суб’єктами морального розгляду та об’єктами, виключно яким притаманні внутрішні 
цінності. Інші живі організми, не мають права на членство у моральній спільноті, їх 
цінність визначається тим, в якій мірі вони сприяють інтересам або цілям людини.  

На противагу цьому, в основу концепції стійкого розвитку покладена необхідність 
встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів 
майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.  

Отже, у ЄС та в Україні підходи до питань регіонального розвитку суттєво 
відрізняються і ця різниця носить світоглядний характер. При цьому очевидним фактом є 
те, що в основу політики регіонального розвитку ЄС покладені прогресивні уявлення щодо 
взаємовідносин людського суспільства і довкілля, а саме концепція стійкого розвитку. 

Необхідно відмітити, що інтеграція України з Євроспільнотою, швидше за все повинна 
відбуватися в тому числі і за рахунок забезпечення сумісності політик суб’єктів інтеграції у 
різних сферах, зокрема і у сфері регіонального розвитку. З огляду на сучасний стан речей в 
Україні така сумісність може бути досягнута за рахунок відмови від ідеологеми людського 
шовінізму (тобто припинення постановки цілей щодо досягнення виключно управлінських 
та економічних показників у якості пріоритетних цілей регіонального розвитку) та переходу 
на ідеологему сталого розвитку, яка передбачає у якості однієї з головних цілей 
регіонального розвитку збереження сталості довкілля. 

У цьому випадку, крім очікуваного покращення якості довкілля, стане набагато легше 
узгоджувати з європейськими партнерами цілі і методи регіонального розвитку на вітчизняних 
теренах, а також з’явиться можливість забезпечення співмірності показників регіонального 
розвитку в Україні з європейськими як в абсолютних, так і у відносних показниках. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  
ЩОДО УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ 

 

Необхідність розробки і впровадження систем підтримки прийняття рішень в процесах 
управління стійкістю розвитку регіональної економіки зумовлена дією низки об’єктивних 
причин, серед яких: значні обсяги інформації, що використовується для прийняття 
управлінських рішень; ускладнення поточних і перспективних завдань; необхідність 
врахування значної кількості взаємопов’язаних чинників і вимог, особливо тих, що 
стосуються євроінтеграційних процесів; збільшенням відповідальності за наслідки 
прийнятих управлінських рішень. Вищезазначене стимулює розвиток і впровадження 
відповідних визначеним стратегічним цілям систем підтримки прийняття рішень. 

В рамках впровадження систем підтримки прийняття рішень, відповідних визначеним 
стратегічним цілям розвитку окремих регіонів і держави в цілому, реалізуються можливості 
удосконалення рішень, що полягають в такому: 

− створюються передумови прийняття оптимальних рішень з урахуванням часових та 
ресурсних лімітів і обмежень; 

− прискорюється процес прийняття оптимальних рішень; 
− розширюється арсенал інструментальних засобів прийняття управлінських рішень, 

зокрема, на основі формування нових баз знань, аналізу і розпізнавання образів; 
− полегшення і прискорення виконання етапів прийняття рішень (збору інформації, 

проектування, вибору альтернативних варіантів); 
− упорядкування і удосконалення аналізу можливих шляхів розв’язання на 

регіональному рівні неструктурованих або слабоструктурованих проблем; 
− підвищення якості управління економічними процесами внаслідок залучення до 

такого управління можливостей систем підтримки прийняття рішень.  
Системи підтримки прийняття рішень може потенційно допомогти створити 

передумови для розв’язання надзвичайно актуальної на даний час проблеми 
нерівномірності регіонального розвитку, забезпечити зменшення рівня міжрегіональних 
диспропорцій, удосконалення організаційного управління [1 – 3]. 

Поряд з цим системи підтримки прийняття рішень можуть бути дуже специфічними, 
орієнтованими на вибір загальної національної стратегії дій, з іншого боку визначення 
спеціальних мікроекономічних завдань, делегування відповідальності, оцінювання 
результатів, ініціювання змін. В такому контексті вбачаємо за необхідне показати 
взаємозв’язок організацій макро-, мікро- та мезорівня, що працюють у напрямі створення 
надійної системи моніторингу за допомогою ефективної політики, механізмів, процесів і 
систем його проведення.  

Будь-який інвестор, що прагне досягти позитивного результату, повинен проводити 
надійну, постійну і ефективну систему моніторингу. Держава теж повинна бути націлена на 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_455
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_455
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_en.pdf
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результати моніторингу, які: перейдуть у її власність і стануть частиною багатосторонньої 
програми розвитку; сприятимуть регіональному розвитку; формуватимуть широке коло 
зацікавлених сторін [4]. Організації, що працюють у напрямі створення надійної системи 
моніторингу за допомогою ефективної політики, механізмів, процесів і систем в цілях 
рішення численних завдань, що виникають при проведенні моніторингу, формуватимуть 
базу даних. 

Політика моніторингу вказує на те, що всі мікро- і макрорезультати підлягають 
моніторингу незалежно від бюджету і тривалості робіт. Кожна програма підлягає 
моніторингу, для того, щоб забезпечити: 

1. Досягнення макрорезультатів, погоджених за кожною програмою (державною, 
регіональною або міжрегіональною) і за проектами, що становлять ці програми. Йдеться 
про колективну відповідальність усіх зацікавлених партнерів. Організація, що відповідає за 
моніторинг того, що мікрорезультати досягаються за її сприяння, теж вносить свій вклад в 
досягнення макрорезультату. 

2. Ефективне відтворення у межах кожного проекту, що є частиною відповідної 
програми, передбачених мікрорезультатів у відповідності з планом розвитку і погодженим 
річним планом робіт. 

3. Ухвалення рішень у рамках програм або проектів на основі фактів і доказів. 
4. Систематична фіксація отриманого досвіду для отримання знань і поліпшення якості 

майбутніх програм і проектів. 
Стратегічний план підкреслює, що держава повинна володіти макрорезультатами, тому 

відповідальність за ці результати, в першу чергу, лежить на національних органах. Вони 
лише вносить свій вклад в досягнення результатів.  

Отже, організації, що проводять моніторинг повинні нести головну відповідальність за 
свій вклад в національні плани розвитку. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА ГАЛУЗЬ ЯК СКЛАДОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Енергетика – провідна галузь в країні, від вибору довгострокової стратегії якої 
залежить розвиток всієї її економіки. В енергетиці спостерігаються наростаючі 
багатофакторні кризові явища, як глобального, так внутрішньогалузевого характеру. 
Процеси глобального масштабу обумовлені, з одного боку, вичерпанням геологічних 
запасів основних видів паливних ресурсів, а з іншого боку, зростанням негативних 
екологічних факторів, викликаних діяльністю в енергетиці і загроюжуючих 
катастрофічними наслідками. Це – основне протиріччя, яке вже в найближчому 
майбутньому може вплинути на сталий розвиток і галузі, і суспільства в цілому. Виникла 
суперечність не може бути вирішена традиційними методами та підходами в енергетиці, а 
нетрадиційної (альтернативної) енергетики, що використовує відновлювальні джерела 
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енергії (ВДЕ), відведені незначні показники в загальному енергобалансі країни (на кілька 
порядків нижче запланованого рівня провідних країн світу). 

У енергетиці накопичилася безліч внутрішньогалузевих проблем, обумовлених 
переважно зношеністю основних фондів. Для вирішення цих проблем вимагаються 
величезні капітальні вкладення, що у свою чергу викликає безперервне зростання тарифів 
на енергію. Подальший розвиток цих процесів, разом з неминучим зростанням цін на 
паливо, у міру його вичерпання, може привести в перспективі до екстенсивного розвитку 
економіки і галузі, і країни. В той же час ресурси ВДЕ, у тому числі ресурси нетрадиційних 
ВДЕ (НВДЕ) – геотермальної, сонячної, вітрової енергії, багаторазово перевищують з 
потенціалу геологічні запаси палива і можуть забезпечити довгострокову перспективу 
стійкого розвитку енергетики при прийнятних тарифах і без шкідливої дії на довкілля. 

Енергетика за своєю суттю є системотворювальною ланкою національної економіки. 
Зміст системотворювального процесу національної економіки у напрямку енергетики 
полягає у взаємозумовленій наявності усіх складових системотворювального циклу, їхня 
відносна завершеність у просторі та часі дають підстави розглядати енергетику як 
системотворювальну ланку національної економіки. Найбільш впливові енергетичні 
складові стійкого розвитку національної економіки це [3]: 

− подолання кризових явищ в електроенергетиці і створення умов для її стабільного і 
стійкого розвитку; 

− надійність систем електроенергетики, їх безвідмовність і живучість; 
− забезпечення стійкої роботи електроенергетичних компаній і стабільне 

енергопостачання споживачів. 
Від ефективності функціонування енергетики залежить, в першу чергу, рівень 

конкурентоспроможності національної економіки і життєзабезпечення.  
Доцільно встановити сформованість трактування ознак змістових чинників енергетики: 
1) тісна взаємодія науки і техніки, що охоплює енергетичні ресурси, їх виробництво, 

передачу, перетворення, розподіл і споживання; 
2) інвестиційна ризикованість; 
3) унікальність зважаючи на безперервний характер виробничого процесу і збігу за 

часом процесів виробництва і споживання енергії; 
4) витратотвірна і бюджетоутворююча галузь; 
5) галузь, що позиціонує специфіку кожного регіону; 
6) висока інтелектуалоемність; 
7) висока соціальна відповідальність. 
З огляду на те, що у процесі розвитку енергетичного виробництва, під час взаємодії між 

реалізаційними відносинами, виникають як організаційно-технічні, так і економічні 
особливості, через протиріччя між якими енергетика різко відрізняється від інших галузей 
промисловості. Тому постає необхідним установити особливості енергетичного 
виробництва, а надалі, відтак, − параметри впливу на організацію реалізаційного процесу 
електроенергії. У цьому зв’язку доцільно розглянути критерії ефективності системи ринку 
електроенергії (табл. 1). 

Специфіка енергетики обумовлює особливості організації збуту електроенергії, 
виявлення і повне задоволення потреби в неї, підвищена вимога до якості електроенергії, 
дослідження режимів споживання електроенергії і їх змін [2]. 

Таблиця 1 
Критерії ефективності системи ринку електроенергії 

Критерій Характеристика 

1 2 

Результативність Характеризує здатність системи ринку реалізовувати цілі, заявлені в концепції реформи 

Базові вимоги результативності: 

− відповідність прийнятої концепції конкуренції технологічним особливостям і 

− перспективам розвитку електроенергетики; 

− збереження балансу комерційних і громадських інтересів; 

− розвиток генеруючих потужностей; 

− захист споживачів від ринкових ризиків в сферах попиту, прийнятності цін і надійності 

електропостачання 
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Продовж. табл. 1 
1 2 

Стійкість Відбиває властивість системи ринку, сформованої на основі певної моделі, підтримувати 

максимальний рівень результативності 

Стійкість залежить від: 

− структурно-функціональної складності системи ринку; 

− здібності до саморегулювання; 

− якості зовнішнього регулювання 

Витратність Відбиває вартість створення і функціонування моделі ринку 

Вартість функціонування складається з чотирьох елементів: 

− додаткові витрати, пов’язані з розподілом вертикально-інтегрованих структур і 

створенням нових суб’єктів ринку; 

− витрати, викликані зменшенням середнього розміру однієї компанії (послабленням дії 

«ефекту масштабу»); 

− витрати на управління і регулювання ринку; 

− додаткові витрати споживачів – учасників оптового ринку 
Джерело: [1] 

 
Аналіз структури і прогнозних тенденцій стану джерел і різних способів виробництва 

енергії дає можливість сформулювати наступні наслідки споживання енергії: 
1) основними способами витягання енергії залишається спалювання вуглеводнів, 

змінюються пропорції їх використання від твердих до рідких і газоподібних, але не 
міняється сутність. У прогнозах звертає на себе особливу увагу двократне зниження 
споживання нафти і газу за кожне наступне десятиліття аж до 2050 року; 

2) в цей період часу людство практично перейшло пік легкодоступною і відносно 
маловитратної здобичі, транспортування вуглеводнів і вироблення з них енергії.  

Структура енергетики світу істотно зміниться на межі 2030 – 2040 років. Різко 
знизиться міра використання традиційних вуглеводневих джерел і посилиться роль 
відновлюваних джерел енергії. Якісні зрушення у бік відновлюваних джерел проявляються 
в широкомасштабних державних програмах низки промислово розвинених країн. 
Енергетичний комплекс України, на відміну від більшості зарубіжних, поки що базується 
переважно на використанні газу, що значно знижує міру енергетичної стійкості і 
незалежності економіки країн. 
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МОДЕЛІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В  
УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Досліджуючи механізм міжбюджетних відносин в Україні, потрібно звернути увагу на 
те, що однією з найважливіших проблем є створення оптимальної моделі організації 
міжбюджетних відносин у державі. В Україні система міжбюджетних відносин заснована 
на централізованій моделі державного управління, що сприяє посиленню тенденції 
централізації фіскальних функцій держави й обмеженню місцевих органів влади в реалізації 
основних функцій управління бюджетним процесом на місцях. 

Централізована модель міжбюджетних відносин властива країнам із тотальною роллю 
держави в усіх сферах господарського комплексу та відбувається у нерозривному зв’язку з 
центральним бюджетом у межах консолідованого бюджетного плану держави. 
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Централізована модель міжбюджетних відносин щодо забезпечення доходами віддає 
перевагу трансфертному методу та методу регулювальних доходів. Щодо видатків, то їй 
властива методика делегування розподілу відповідальності за надання державних послуг, 
коли всі функції нижчих рівнів виконавчої влади спрямовуються згори до низу. 

Позитивними рисами такої моделі вважають єдність організації управління, 
організаційну спроможність бюджетної системи командної економіки, спрямованість 
фінансових ресурсів на пришвидшення досягнення визначених цілей тощо [1, с. 19 – 25.]. 
Проте за централізованої моделі організації міжбюджетних відносин не беруться до уваги 
інтереси окремих громадян і соціальних груп, а місцеві органи влади мало зацікавлені у 
розвитку власної дохідної бази. 

Політичною передумовою впровадження децентралізованої моделі міжбюджетних 
відносин є забезпечення демократичних прав для громадян країни та територіальних 
громад, адже децентралізоване прийняття рішень зменшує навантаження на центральний 
уряд, покращує і прискорює виконання урядових рішень.  

Децентралізована модель міжбюджетних відносин є ознакою економічного розвитку 
держави на демократичних засадах, сприяє розвитку і стійкості інститутів ринкової 
економіки. За децентралізованої моделі застосовується метод власних та закріплених 
доходів, а видаткова політика ґрунтується на функціональному методі, який передбачає 
конкретне розмежування компетенції та видаткових повноважень між усіма рівнями влади, 
за цього припустимим є делегування деяких видаткових повноважень, що забезпечує 
гнучкість міжбюджетних відносин. 

Основними принципами децентралізованої моделі організації міжбюджетних відносин 
є такі: невтручання держави в бюджетний процес на місцях; чітке законодавче 
розмежування видаткових повноважень між різними рівнями управління; дотримання 
інтересів громад відповідних територій з урахуванням цілей уряду; цілеспрямований 
розвиток фінансової незалежності місцевого самоврядування; здійснення розподілу 
дохідних джерел відповідно до бюджетних повноважень. 

Проте одним із основних недоліків децентралізованої моделі міжбюджетних відносин є 
ускладнення координації дій уряду для досягнення макроекономічних цілей і забезпечення 
балансу фінансових можливостей. 

Бюджетна децентралізація застосовується як механізм підвищення ефективності 
розподілу та використання бюджетних ресурсів. 

Одне із проблемних питань сучасної бюджетної системи України – її невідповідність 
принципам бюджетно-фіскальної децентралізації, хоча вони і закладені в Бюджетному 
кодексі України. 

У процесі перерозподілу фінансових ресурсів бюджетною системою виділяються такі 
основні типи відносин між бюджетами різних рівнів: розподіл видатків відповідно до 
розподілу повноважень між виконавчою владою та органами місцевого самоврядування; 
забезпечення місцевих бюджетів дохідними джерелами для виконання власних і 
делегованих державою повноважень; перерозподіл через державний бюджет фінансових 
ресурсів від бюджетів-донорів до бюджетів-реципієнтів; формування умов для збільшення 
зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації доходів; використання у 
процесі виконання бюджету різних форм і методів взаємодії між державним та місцевими 
бюджетами [2]. 

На сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України та міжбюджетних 
відносин виходять на перший план, оскільки це є однією з фундаментальних умов 
незалежності та життєздатності органів місцевої влади. Адже децентралізація процесів 
ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади в розвитку відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці, а фіскальна децентралізація сприяє ефективному 
забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів 
влади з місцевими потребами і уподобаннями. 
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АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРСОНАЛУ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ 
 

За різними показниками промисловий персонал в Україні різниться в залежності від 
регіонів. Зокрема, А. Гниря пропонує розподілити регіони України на три великі групи 
залежно від рівня продуктивності праці та заробітної плати в промисловому секторі  
регіону. Так, перша група характеризується високим рівнем продуктивності праці та 
заробітної плати в промисловості. До цієї групи, зокрема, входять Дніпропетровська, 
Запорізька, Полтавська, Донецька та Луганська області, а також місто Київ. Другій групі 
притаманні середній рівень продуктивності праці і, відповідно, заробітної плати в 
промисловості. Ця група охоплює Івано-Франківську, Київську, Миколаївську, Одеську, 
Рівненську, Харківську та Черкаську області. Нарешті, третя група включає регіони, де і 
продуктивність праці на промислових підприємствах, і заробітна плата промислового 
персоналу є низькими, зокрема Вінницьку, Волинську, Житомирську, Закарпатську, 
Тернопільську, Львівську, Хмельницьку області та решту регіонів України [1, с. 43]. При 
цьому дослідник зауважує, що лише в першій групі продуктивність праці є вищою від 
середнього рівня в країні, адже як у другій групі, так і в третій середня продуктивність 
праці на промислових підприємствах є нижчою від національного показника в 
промисловому секторі. Регіональні відмінності простежуються і в чинниках впливу на 
продуктивність праці. Так, згідно з результатами дослідження А. Гнирі, на продуктивність 
праці в регіонах першої групи вирішальний вплив чинить індекс людського розвитку, тобто 
сукупність таких соціально-економічних факторів, як рівень життя, рівень освіти та рівень 
довголіття, а також важливий вплив чинять обсяги експорту товарів в регіоні. Для 
підвищення продуктивності праці в регіонах, що належать до другої групи, важливим є 
підвищення заробітної плати та обсягів експорту. У той же час продуктивність праці в 
регіонах третьої групи перебуває під впливом заробітної плати, фондоозброєності праці та 
інноваційності продукції. Це зумовлено тим, що, на відміну від двох перших груп, де рівні 
фондоозброєності та інноваційності є досить високими, для регіонів третьої групи дані 
критерії варто покращувати. 

Для проведення подальшого аналізу промислового персоналу розглянемо окремі 
показники промислового сектору України за останні роки в регіональному розрізі (табл. 1). 

Тепер, за допомогою показників, наведених у табл. 1, можемо здійснити регіональний 
аналіз персоналу на промислових підприємствах України. Найперше, що необхідно 
відмітити, це той факт, що впродовж останніх років найбільше промислового персоналу 
було сконцентровано в таких регіонах, як Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, 
Львівський, Харківський, а також в місті Києві. Однак, великої чисельності персоналу 
недостатньо, щоб забезпечувати промисловий розвиток регіону. Необхідним елементом є 
висока продуктивність промислового персоналу в конкретному регіоні. Наприклад, у 
Львівській області при чисельності промислового персоналу 111,2 тис. осіб у 2015 році 
було реалізовано промислової продукції на суму 58502 млн. грн. Подібний обсяг 
промислової продукції, а точніше 53635,7 було реалізовано промисловими підприємствами 
Одеської області, проте різниця полягає в тому, що на цих підприємствах працює вдвічі 
менше осіб, ніж на аналогічних підприємствах Львівської області, а саме 58,1 тис. осіб. 
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Таблиця 1 
Окремі показники промислового сектору України 

за останні роки в регіональному розрізі, 2013 – 2015 рр. 

Регіон, область 

Обсяги продажу промислової 

продукції, млн. грн. 

Витрати на оплату праці 

промислового персоналу, млн. грн. 

Кількість 

працюючих,

тис. осіб 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2015 р. 

Вінницька 25503,4 30859,8 48962,8 2076,9 1997,9 2492,1 55,6 

Волинська 10906,3 13682,9 19425,8 1504,6 1705,6 2144,9 38,5 

Дніпропетровська 217656,4 252159,0 302623,4 16824,7 17647,0 19584,1 302,9 

Донецька 220640,4 181384,9 190727,0 24928,5 17088,2 15702,9 234,7 

Житомирська 16412,0 21094,0 25737,6 1803,9 1956,6 2228,1 54,6 

Закарпатська 10035,9 11153,3 13872,5 1285,8 1467,1 1995,4 40,2 

Запорізька 78852,1 97812,3 135314,0 7144,0 7836,8 9328,8 144,8 

Івано-Франківська 22014,4 25142,8 34741,9 1286,3 1370,7 1504,3 43,3 

Київська 55580,5 56477,9 73838,6 5301,2 5682,1 5969,8 86,8 

Кіровоградська 18265,5 20359,1 23479,6 1217,0 1243,8 1401,2 40,1 

Луганська 72657,0 39400,7 23865,6 11038,2 5299,6 4034,7 87,5 

Львівська 34620,5 39584,5 58502,0 4819,6 5141,5 6235,2 111,2 

Миколаївська 22635,9 25729,3 34948,5 2320,1 2405,7 2709,6 52,6 

Одеська 27737,5 33763,6 53635,7 2593,3 2597,9 3082,9 58,1 

Полтавська 71504,1 86730,3 111375,1 4578,5 4546,0 4979,4 92,2 

Рівненська 15704,2 19165,9 26872,8 1337,5 1461,2 1753,8 44,4 

Сумська 23981,8 26665,9 36804,6 2368,7 2331,6 2757,8 60,5 

Тернопільська 8124,6 9448,5 13541,2 901,4 987,7 1125,9 26,7 

Харківська 78300,1 86798,9 114253,1 6451,0 6490,3 7215,4 152,6 

Херсонська 10881,2 12115,2 17306,9 987,3 984,6 1188,2 27,4 

Хмельницька 17552,5 19999,2 27055,3 1451,8 1605,7 1883,6 51,6 

Черкаська 30730,5 37865,2 48423,5 2036,9 2135,7 2300,6 53,2 

Чернівецька 4099,7 4676,0 6824,4 526,8 537,8 635,0 15,7 

Чернігівська 18769,3 21901,5 28063,8 1205,8 1319,5 1584,4 37,1 

АР Крим 26520,6 Дані відсутні 3293,1 Дані відсутні 

м. Київ 210410,1 254868,4 306408,0 17955,4 19401,4 22276,9 127,4 

Джерело: [2, с. 29, с. 90; 3, с. 21] 

 
На промислових підприємствах Полтавської області працює 92,2 тис. осіб, що є ближче 

до аналогічного працівника у Львівські області, проте полтавські підприємства у 2015 році 
реалізували промислової продукції на суму 111375,1 млн. грн., що практично в два рази 
більше, ніж було реалізовано промисловими підприємствами Львівської області за 
аналогічний період. Дані факти свідчать про нижчий рівень продуктивності праці у 
Львівські області, порівняно із Одеським та Полтавським регіонами. 

Здійснивши регіональний аналіз персоналу в промисловості України, можна 
узагальнити, що за ознаками продуктивності праці та заробітної плати регіони можна 
поділити на групу з високими показниками (промислово розвинені регіони, зокрема м. Київ, 
Дніпропетровський, Запорізький та ін.), групу з середніми показниками (центральні та 
південні регіони), групу з низькими показниками (переважно західні регіони). 
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СКЛАДОВІ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Бренд є одним з найпотужніших інструментів сучасних маркетингових комунікацій. 
Посилення уваги до проблем формування стратегій брендінгу в Україні пояснюється тим, 
що популярність бренду стає важливою умовою стабільного становища підприємства на 
ринку і чинником його конкурентоспроможності. 

Кількість вітчизняних споживачів, готових купувати товари відомих брендів, постійно 
збільшується, а небрендові українські товари поступово поступаються своїми позиціями на 
ринку. При цьому бренди полегшують процес прийняття споживачем рішення про покупку. 
Навіть у кризовий і післякризовий період, в умовах скорочення маркетингових бюджетів, 
брендінг не втрачає своєї актуальності. Адже як свідчить світовий і вітчизняний досвід, 
сильний бренд дає можливість його власнику «триматися на плаву» в період спаду, а за 
належного управління може навіть збільшити власний капітал.  

Ми живемо у світі, переповненому інформацією, а з урахуванням тієї швидкості, з якою 
розвиваються старі ринки і з’являються нові, все більшого значення набуває брендінг. 
Брендінг допомагає створити портрет бренду (торгової марки), відмінний від портретів 
брендів конкурентів. Саме впізнаваність бренду набуває вирішального значення. Це 
обумовлює актуальність дослідження питань брендінгу з метою визначення особливостей 
розвитку брендінгу на ринковому просторі України. 

Брендінг став значущим соціально-економічним явищем. Люди припинили споживати 
товари лише для задоволення потреб. По тому, споживачем яких брендів є людина, соціум 
робить висновки про його дохід, статус, манерах, тобто про його соціальному становищі. А 
домагатися певного становища в соціумі і демонструвати його – це одна з властивостей, що 
дісталася людям від предків. Бренди є сучасними ідентифікаторами класової приналежності 
людей на основі економічної і культурної складових [1, с. 107]. 

Відповідно до того, які споживчі цінності пропонує своїм споживачам бренд (раціональні, 
емоційні, соціальні та ін.), формується товарна політика підприємства, а саме продуктова 
лінійка, яка повністю розкриває позиціонування бренда, є обґрунтованою та пропонує 
споживачу зрозумілі та підсилювальні конкурентні переваги бренда модифікації товару. У разі, 
коли товарна політика формується без урахування концепції бренда, а лише за технічними 
можливостями підприємства, можливе виникнення ситуації нівелювання асортиментом 
продукції унікальних споживчих цінностей бренда, або навпаки, – неповне втілення всіх 
можливостей бренда в асортименті товару, що знижує рівень можливого прибутку [2, с. 14]. 

Необхідно виділяти складові брендінгу, а саме: 
1. Об’ємне наповнення – задоволення потреб, сприйнята корисність, зона 

споживання, ім’я. 
2. Соціально-суспільне наповнення – знак соціальної відмінності, розпізнавальний засіб. 
3. Ментально-світоглядне наповнення – те, що людина думає про себе самого, найкращі 

бренди сильні не тільки в соціальному, а в ментальному вимірі, воно більш глибоко 
проникає в саму особистість людини, зачіпає те, що називають душею, стосується особистої 
трансформації, зміни і вироблення уявлення про себе самого, надають допомогу в 
перенастроюванні особистості. 

4. Ідеологічне наповнення полягає в тому, що призначення бренду – дати правильний 
опис майбутнього позиціонуванню товару, послуги. Робота полягає в тому, щоб переробити 
роль бренду і розкрити образ, вдихнути в нього життя, зробити переконливим і 
достовірним. Створення бренд-ідеології – це вищий рівень напрямку компанії, при цьому 
вона стає єдиним згуртованим організмом. 

5. Енергоінформаційне наповнення. 
На наш погляд, вищевикладені складові потребують доповнення, оскільки не 

відображають інноваційну (потенційну) складову бренду. Бренд продукту або 
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підприємства спрямований не в тимчасовому векторі «сьогодні», а націлений, в першу 
чергу, на «завтра», на майбутнє. 
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Економічна діяльність – це планування та організація роботи на підприємстві, 
економічний аналіз та економічне плануванняйого господарської діяльності, облік 
кредиторської та дебіторської заборгованості, розрахунок і контроль собівартості товару, 
облік товарно матеріальних цінностей і залишків на складах, взаємодія з зовнішніми і 
внутрішніми аудиторами, розробка системи бюджетування на підприємстві, контроль 
виконання бюджету, робота з договорами і первинною документацією, менеджмент та 
маркетинг на підприємстві, ведення періодичної і управлінської звітності. 

Виробниче підприємство є головною ланкою економічного базису держави, в якій 
створюється її багатство. Воно існує в системі обмінних процесів з навколишнім 
середовищем, ускладнюється і розвивається разом з ним. 

Докорінні зміни, які відбуваються в українському суспільстві, вимагають перегляду й 
економічних координат управління діяльністю підприємств [1, с. 3]. 

Ефективність діяльності підприємства залежить від багатьох параметрів – ступеня 
розвиненості виробництва, поділу і кооперації праці, використання результатів науково-
технічного прогресу, економічних ресурсів, форм стимулювання високопродуктивної праці 
тощо, але в першу чергу – від ступеня інтегрування зазначених факторів під час їх 
використання. Справа в тому, що застосування того чи іншого фактора поза зв’язком з 
іншими ще не забезпечує оптимального економічного розвитку підприємства, а реалії 
сьогодення потребують  інтегрованого їх використання. 

За допомогою процесу управління підприємством здійснюється координування різних 
видів діяльності і спрямування їх на виявлення потреб ринку в продукції підприємства в 
необхідній кількості і якості та у необхідний термін, а також організація виробництва 
продукції, визначення технічної й економічної політики розвитку підприємства, створення 
відповідних соціальних і здорових умов праці. 

Сучасне підприємство зазвичай уявляється як економічна організація, штучно створена 
система, у межах якої і через яку люди взаємодіють один з одним, реалізуючи колективні 
цілі. Управління ж підприємством розглядається як економічне управління [2, с. 17]. 

Існує думка, що з одного боку поняття «економічне управління 
підприємством» прирівнюють до поняття «економіка підприємства», а з іншого – до 
поняття «ділове управління». 

Для забезпечення ефективності діяльності підприємства недостатньо зводити 
економічне управління лише до управління ресурсами, обсягів виробництва, витрат та 
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фінансових результатів. Сучасний бізнес вимагає «включення» підприємства в систему 
зовнішніх бізнес-відносин. 

Тобто управління, – у прямому розумінні, – це вплив на працівників з метою 
досягнення цілей, що стоять перед підприємством і його працівниками. Та обставина, що 
управління виробничо-господарськими процесами врешті-решт зводиться до управління 
людьми, передбачає свідоме регулювання діяльності колективу – форм його організації, 
мотивації дій і характеру взаємовідносин між його членами. 

Цілеспрямована діяльність керівників і фахівців організації щодо забезпечення 
ефективних темпів і масштабів відновлення кадрової роботи на основі нововведень у 
відповідності з перспективними і поточними цілями розвитку організацїі, все це пов’язане з 
інноваціями в управлінні персоналом. 

Підходи до управління персоналом в інноваційній організації зазнають значних змін в 
порівнянні з традиційним управлінням. Особливо це стосується системи набору працівників 
та їх розвитку. 

Упровадження інновацій на підприємстві пов’язано зі зміною кваліфікації персоналу і 
вимагає підвищення його освітнього і професійного рівня. Тому постає завдання розробки 
сучасних методів оцінки ефективності використання існуючого трудового потенціалу 
підприємства, визначення стратегії, збереження належного рівня якості кадрів у контексті 
інноваційної діяльності, оптимізації кількісного і якісного складу персоналу підприємства. 

Досвід проведених економічних реформ в Україні показав важливе значення підготовки 
персоналу в управлінні виробництвом за умов ринкових відносин. Вирішення завдань 
економічного підйому прямо пов’язано з підвищенням рівня підготовки персоналу 
підприємства і реалізацією інвестиційних програм на базі сучасних технологій, що дає змогу 
забезпечити високу конкурентну здатність продукції на вітчизняних і зарубіжних ринках. 

Управління підприємством відображає сукупність взаємопов’язаних процесів 
планування, організації, мотивації та контролю, які забезпечують формування та 
досягнення цілей підприємства. 

Практична реалізація функцій управління здійснюється за допомогою системи методів 
управління. Привести в дію організовану систему, щоб одержати потрібний результат, 
можна лише через вплив на неї керуючого органу чи особи. При цьому необхідні певні 
інструменти погодженого впливу, які й забезпечують досягнення поставлених цілей. 

Сучасне управління – це особлива сфера економічних відносин, що має свою логіку 
розвитку, а суть управлінської діяльності полягає у впливі на процес через прийняття 
рішень. Необхідність управління пов’язана з процессами поділу праці на підприємстві і 
відокремлення управлінської праці від виконавчої. 

Успіх будь-якого підприємства залежить від раціональної організації виробництва, 
зниження затрат за рахунок використання внутрішніх виробничих резервів, ефективності 
використання виробничихресурсів. 

В управлінні сучасними підприємствами слід керуватися такими принципами: 
− чіткий розподіл праці; 
− додержання дисципліни і порядку; 
− забезпечення рівної справедливості для всіх; 
− дотримання взаємовідносин із співробітниками згідно ієрархічного ланцюга; 
− повноваження і відповідальність; 
− використання мотивації високопродуктивної праці; 
− впевненість впостійності і стабільності роботи; 
− заохочення ініціативи. 
Отже, основою використовуваних методів управління є закони, закономірності і 

принципи суспільного виробництва, науково-технічний рівень розвитку підприємства, 
соціальні, правові і психологічні відносини між людьми. 
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ДІАГНОСТИКА ЗАГРОЗ  ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сучасні умови функціонування підприємств обумовлені високим ступенем 
нестабільності та нестійкості, що пов’язано з ситуацією, яка склалася під впливом 
загальносвітової економічної кризи. Це викликає загальне зниження рівня економічної 
безпеки підприємств, а отже, і можливості забезпечення їх сталого розвитку. 

У своїй діяльності підприємство формує і налагоджує зв’язки з іншими суб’єктами 
господарювання, державними і муніципальними органами влади. Будь-який зв’язок з часом 
може бути перерваний або порушений під впливом різних обставин, а отже діяльність 
підприємства піддається постійній небезпеці [1, с. 31]. 

Різноманіття господарських зв’язків, в які вступає підприємство в процесі своєї 
господарської діяльності, призводить до виникнення великої кількості факторів впливу на 
економічну безпеку його діяльності. Тому виявлення факторів ризику, небезпек і загроз – 
одне з найбільш важливих завдань забезпечення економічної безпеки. Всі фактори впливу 
на економічну безпеку можна умовно розділити на позитивні і деструктивні, іншими 
словами загрози. 

Загроза – можлива небезпека. Це найбільш конкретна і безпосередня форма 
економічної небезпеки або сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку. Для 
обґрунтування чітких і ефективних шляхів зміцнення економічної безпеки підприємств 
дуже важливо виділити найбільш важливі сучасні небезпеки і загрози. Тому, при аналізі 
факторів економічної безпеки пріоритетне значення має облік деструктивних чинників 
(загроз). Проте не варто обходити стороною і позитивні фактори, беручи до уваги, з одного 
боку, їх позитивний вплив на рівень економічної безпеки, з іншого, можливість їх 
трансформації в ряді випадків у негативний бік.  

Різноманітні загрози економічній безпеці класифікуються за різними основними 
ознаками: 

− за джерелом виникнення (зовнішні та внутрішні загрози); 
− за відношенням до людської діяльності (об’єктивні та суб’єктивні); 
− за систематичністю прояву (систематичні та несистематичні); 
− за ступенем керованості (керовані та некеровані); 
− за можливістю нейтралізації (такі, що частково піддаються нейтралізації та такі, що 

не піддаються нейтралізації); 
− за впливом на складові економічної безпеки підприємства (ті, що впливають на усі її 

складові, на декілька складових та одну складову); 
− за моментом виникнення (актуальні та потенційні); 
− за об’єктивністю існування (реальні та мнимі); 
− за частотою виникнення (постійні та випадкові); за ступенем очевидності (явні та 

приховані); 
− за впливом на об’єкт (активні та пасивні); 
− за сферою виникнення (правові, економічні, політичні, екологічні, соціальні, науково-

технічні, технологічні, демографічні); 
− за вірогідністю реалізації (реальні та потенційні); 
− за тривалістю впливу на функціонування і розвиток підприємства (довготермінові, 

середньотермінові і короткотермінові); 
− за характером прояву (закономірні та випадкові) [2, с. 254 – 255]. 
Найбільшого поширення набуло виділення небезпек і загроз залежно від сфери їх 

виникнення – зовнішні (екзогенні фактори) і внутрішні (ендогенні фактори). Як складна 
соціально-економічна система, система економічної безпеки суб’єкта господарювання має 
індивідуальні особливості і еволюціонує під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів 
загроз економічній безпеці, які прямо або побічно впливають на економічну безпеку, 
ступінь захищеності об’єктів безпеки [1, с. 24]. 
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Чинники, що формують відповідний рівень економічної безпеки підприємства, 
різноманітні, і в кожній галузі виробництва мають свою специфіку. Однак є загальні, типові 
чинники, що впливають на рівень економічної безпеки підприємства незалежно від форм 
власності та галузі виробництва [3]. 

Підсумовуючи вищевикладений матеріал, можна зазначити наступне. Забезпечення 
економічної безпеки багато в чому залежить від того, як підприємство буде протистояти 
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів загроз та небезпек. Щоб запобігти негативним 
наслідкам загроз економічній безпеці підприємства чи мінімізувати цей вплив, треба 
заздалегідь попіклуватися про вибір заходів та методів, що забезпечать виявлення 
ризикованої ситуації та ліквідацію її причини на самому початку. При виборі методів та 
шляхів нейтралізації негативного впливу факторів загроз та небезпек обов’язково потрібно 
враховувати багатогранність складових економічної безпеки підприємства і специфіку 
роботи галузі, в якій здійснює свою діяльність підприємство. 
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Маркетингова стратегія та діяльність підприємства залежить від його організаційної 
структури та розміру підприємства. Відповідно будь-яким підприємством визначаються 
маркетингові інструменти згідно розробленого маркетингового плану. Для аналізу 
взаємозв’язку маркетингових інструментів та організаційної структури доцільно розглянути 
розвиток організаційних структур маркетингу, запропонованих Ф. Котлером (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика маркетингових інструментів залежно  

від розміру підприємства та його організаційної структури 
Організаційна 

структура 

маркетингу 

Характеристика маркетингових інструментів 

Організаційна структура 

підприємства та розмір 

підприємства 

1 2 3 

Простий відділ 

збуту 

Маркетингові інструменти: канали розподілу, маркетингове 

дослідження, реклама 

Невеликі компанії з 

лінійною, 

функціональною чи 

лінійно-функціональною 

структурою 

Відділ збуту, який 

виконує функції 

маркетингу 

Маркетингові інструменти збуту: планування збуту, навчання 

продавців, обслуговування покупців тощо 

Невеликі та середні 

компанії з лінійною, 

функціональною чи 

лінійно-функціональною 

структурою 

Самостійний відділ 

маркетингу. 

Комплекс маркетингових інструментів: маркетингові 

дослідження, розробка нових товарів, реклама і 

стимулювання збуту, поліпшення сервісу. 

Невеликі та середні 

компанії з лінійною, 

функціональною чи 

лінійно-функціональною 

структурою 
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Продовж. табл. 1 
1 2 3 

Сучасній відділ 

маркетингу 

Комплекс маркетингових інструментів: закріплення 

відповідальних, сегментування, категоризація клієнтів, 

автоматизація процесу продажів, використання принципів 

«лійки продажів», контролювання активності продавців, 

використання пакетних ринкових пропозицій для клієнтів, 

CRM і управління клієнтською базою, системи стимулювання 

маркетологів на основі ключових показників діяльності  

(англ. – KPI), програми лояльності для В2В клієнтів, реклама, 

інтернет-маркетинг 

Середні підприємства з 

лінійно-функціональною  

та дивізіональною 

структурою. 

Ефективна 

маркетингова 

компанія та 

компанія, 

заснована на 

процесах і 

результатах 

Інструменти для збору первинної інформації щодо стану 

ринку, власного позиціонування та вивчення діяльності 

конкурентів; інструменти формування товарної політики; 

інструменти формування цінової політики; інструменти 

формування збутової політики; інструменти формування 

комунікаційної політики; інструменти рекламної політики та 

просування; інструменти післяпродажного та сервісного 

обслуговування; високотехнологічні інструменти (зокрема, 

3D- маркетинг). 

Інтернет-маркетинг: пошукова оптимізація (просування); 

контекстна реклама; медіа реклама; банерна реклама; 

інтерактивна реклама; e-mail маркетинг; віртуальний 

маркетинг; прихований маркетинг. 

Корпорація, холдинг, 

конгломерат, велике 

підприємство з 

множинною, 

матричною, проектно-

цільовою 

організаційною 

структурою управління 

Джерело: розроблено автором на основі [1] 

 
Ф. Котлер [1] в еволюційному розвитку організаційних структур маркетингу виділяє 

6 етапів: 
1. Простий відділ збуту – притаманний невеликим компаніям. Збутова політика 

обмежується системою розподілу. Дослідження ринку, планування збуту і реклама мають 
невелике значення. Відділ збуту на чолі з віце-президентом, який керує торговельним 
персоналом. Якщо потрібно виконати маркетингове дослідження або провести рекламну 
компанію, то наймаються фахівці з відповідних підприємств. 

2. Відділ збуту. який виконує функції маркетингу. Така організаційна структура 
орієнтована на продаж товару з використанням збутових інструментів. Керівникові по збуту 
підпорядковуються функції інших відділів, пов’язані зі збутом: планування збуту, навчання 
продавців, обслуговування покупців тощо. В міру розширення компанії їй приходиться 
добавляти або посилювати деякі маркетингові служби. 

3. Самостійний відділ маркетингу. Продовжуючи зростати, компанія може дозволити 
собі додаткові вкладення в маркетингові дослідження, розробку нових товарів, рекламу і 
стимулювання збуту, поліпшення сервісу. Тоді становиться необхідним і вигідним виділення 
маркетингових функцій у самостійний відділ. В такому разі маркетинг розглядається вже як 
одна з функцій управління діяльністю компанії, товарна політика входить до сфери 
маркетингової діяльності. Скорочуються функції відділу збуту. На цьому етапі збут і 
маркетинг – це вже дві різні функції, хоча й мають бути тісно по’язані між собою [2; 3]. 

4. Сучасній відділ маркетингу. Якщо між збутом і маркетингом виникають суттєві 
непорозуміння і розходження, то найкращий вихід з цього – створення відділу маркетингу, 
у якому поєднуються функції збуту і маркетингу під керівництвом виконавчого директора з 
маркетингу і збуту. 

5. Ефективна маркетингова компанія. Підприємство може мати сучасний відділ 
маркетингу і все рівно зазнати поразки на ринку. Щоб такого не трапилося, слід всім 
працівникам творчо займатися маркетинговою кампанією, а не тільки маркетологам і 
торговельному персоналу. 

6. Компанія, заснована на процесах і результатах. Зараз багато компаній знов змінюють 
свою організаційну структуру, фокусуючи її на ключових процесах, а не відділах. 
Організацію «по відділах» усе частіше вважають перешкодою для виконання основних 
функцій бізнесу, таких як створення нових продуктів, залучення і утримання покупців, 
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оброблення замовлень і обслуговування клієнтів. У такому разі організаційна структура 
спрямована на ключові процеси в компанії. Щоб досягти певних результатів по перелічених 
процесах, в компаніях утворюють змішані команди і призначаються їх керівники. 
Маркетологи і торговельні працівники усе більше часу працюють у таких командах. 
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Прибуток в ринкових умовах господарювання є головною метою функціонування та 
критерієм оцінювання результативності діяльності будь-якого підприємства. Прибутковість 
підприємств є основою забезпечення їх сталого розвитку. У прямій залежності від прибутку 
є інвестування в новітню техніку і прогресивні технології, фінансування розвитку 
підприємства, збільшення доходів власників, створення кращих умов праці та мотивації 
працівників тощо. 

Прибуток як економічна категорія являє собою узагальнюючий показник, який 
відображає результати фінансової та виробничої діяльності підприємства. 

Величина прибутку залежить від ряду чинників, які в процесі управління необхідно 
враховувати. Ці чинники поділяють на дві великі групи: зовнішні (не залежать від 
підприємства) та внутрішні (підприємство може на них впливати). Зовнішні чинники 
пов’язані з впливом транспортних, географічних та природних умов на виробництво і 
реалізацію продукції, з ринковою конкуренцією, цінами на ресурси, кон’юнктурою ринку, 
рівнем інфляції тощо, тобто із загальною економічною, політико-правовою тощо ситуацією, 
що склалася в країні. Внутрішні чинники, які обумовлюють певний рівень прибутку 
підприємства, є контрольованими підприємством. До цих чинників належать, зокрема, рівень 
кваліфікації робітників конкретного підприємства, які здатні працювати з певною 
продуктивністю та виробляти продукцію (надавати послуги) певної якості, рівень організації 
праці на підприємстві, умови праці, система управління, стратегія підприємства тощо. 

Конкурентоспроможна продукція, обумовлена високою якістю, є основою забезпечення 
фінансової стійкості та одержання підприємством максимально можливого прибутку. Тому 
для підвищення прибутковості вітчизняним підприємствам необхідно впроваджувати та 
слідувати міжнародним вимогам системи якості – міжнародним та європейським 
стандартам з якості та сертифікації (див. детальніше [1]). Для прибуткової та 
високорентабельної діяльності підприємствам на даний час та у перспективі необхідно 
також застосовувати сучасні та новітні методи управління витратами (див. детальніше [2]). 

Побудова ефективної системи управління прибутком є запорукою забезпечення 
позитивної динаміки прибутковості підприємства. Ефективне управління прибутком 
полягає у розробці і реалізації збалансованої системи рішень в частині формування, 
розподілу і використання прибутку для забезпечення планомірного розвитку підприємства 
та досягнення цілей її власників. 

Основними завданнями управління прибутком на підприємстві є такі [3]: 

http://marketing.web-3.ru/
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− забезпечення максимізації розміру прибутку в межах можливостей ресурсного 
потенціалу підприємства та обмежень ринкової кон’юнктури; 

− забезпечення оптимального співвідношення між рівнем прибутку та допустимим 
рівнем ризику; 

− забезпечення виплати високого рівня доходу власникам підприємства; 
− забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства; 
− виявлення резервів збільшення прибутку за рахунок виробничої діяльності, 

інвестиційних і фінансових операцій; 
− зміцнення конкурентних позицій підприємства за рахунок підвищення ефективності 

використання і розподілу прибутку. 
Проте вважаємо, що такі завдання як оцінювання прибутковості виробничої та 

комерційної діяльності підприємства, визначення підприємницького ризику, які окреслені в 
дослідженні [3], варто опосередковано відносити до завдань управління прибутком на 
підприємстві. Вони є підзавданнями в системі завдань управління прибутком підприємства. 
А саме, наприклад, визначення підприємницького ризику в контексті вкладання інвестицій 
у проект, в розширення бізнесу з метою розвитку діяльності підприємства та збільшення 
прибутків; оцінювання фактичної прибутковості з метою ймовірного коригування та 
внесення змін у певні аспекти господарювання тощо. 

Основними принципами ефективного функціонування системи управління прибутком, 
на нашу думку, є такі: 

− принцип системності – полягає в тому, що управлінські рішення щодо управління 
прибутком підприємства розробляються на системних засадах та взаємоузгоджуються з 
іншими центрами відповідальності підприємства та поставленими завданнями з метою 
досягнення найвищого економічного ефекту за існуючих ресурсних обмежень; 

− принцип орієнтації на стратегічні цілі розвитку підприємства; 
− принцип інтеграції – передбачає узгодження стратегічних цілей розвитку 

підприємства та цілей системи управління прибутком; 
− принцип безперервності – означає постійність функціонування системи управління 

прибутком; 
− принцип варіативності підходів до розробки окремих управлінських рішень – полягає 

у розробці та аналізі альтернативних сценаріїв розвитку господарської діяльності 
підприємства та на їх основі прийняття управлінських рішень з управління прибутком. 

Система управління прибутком являю собою сукупність конкретних технологій, 
методик, способів та прийомів обґрунтування управлінських фінансових рішень щодо 
формування витрат та доходів підприємства, а також форм їх виконання з метою 
забезпечення прийнятного рівня рентабельності фінансово-господарської діяльності 
конкретного підприємства. 

Складовими елементами системи управління прибутком підприємства є: політика 
управління прибутком підприємства, концепція управління прибутком, механізм 
управління прибутком, принципи управління прибутком, методи аналізу та планування 
прибутку, інформаційна система. 

Система управління прибутком є невід’ємною частиною загальної системи управління 
підприємством та тісно пов’язана з нею. Так, як розвиток підприємства перебуває у прямій 
залежності від рівня прибутку підприємства, а сам прибуток залежить від правильності, вчасності 
та доцільності прийняття управлінських рішень, то система управління прибутком має бути 
грамотно взаємоузгоджена (інтегрована) в загальну систему управління підприємством. 
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МАШИНОБУДІВНІ КОНГЛОМЕРАТИ ЯК 
ФОРМА ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Вітчизняне законодавство не містить визначення конгломерату як об’єднання 
підприємств реального сектору економіки, проте зарубіжна практика господарювання 
доводить ефективність інтеграції суб’єктів бізнесу шляхом утворення конгломератів, а 
проведений аналіз діючих об’єднань машинобудівних підприємств України свідчить, що 
принаймні деякі з них мають усі ознаки конгломератних структур. Отже така форма 
інтеграції може бути перспективною для машинобудівних підприємств України. 

До того ж, у фінансовій сфері конгломерати діють досить успішно як на міжнародному 
рівні, так і на фінансовому ринку України [2]. Тому в умовах, коли процеси інтеграції 
охоплюють не лише окремі виробничі галузі, але й фінансову, телекомунікаційну, 
інформаційну, транспортну, торгівельну сфери, доцільність об’єднання підприємств у 
конгломерати якщо й не є остаточно доведеною, то точно потребує дослідження, 
враховуючи актуальність пов’язаних із цим проблемних питань. 

Варто зазначити, що певні результати наукових досліджень за цим напрямом уже 
отримані. Так, на думку А. С. Завербного та Х. В. Дрималовської конгломерат є 
організаційною формою інтеграції значної кількості підприємств на засадах їх фінансового 
контролю, коли об’єднуються диверсифіковані підприємства різних видів економічної 
діяльності шляхом злиття чи поглинання. При цьому учасники конгломерату є юридично 
самостійними та характеризуються виробничо-господарською незалежністю, проте 
перебувають у фінансовому підпорядкуванні щодо головної компанії [1, с. 120]. 

В дисертації К. О. Копішинської конгломерат визначено як об’єднання в межах єдиної 
структури різних, технологічно не пов’язаних між собою підприємств, які самостійно діють 
у виробничій сфері, але їх фінансові ресурси знаходяться під жорстким контролем [3]. 

Натомість група авторів М. П. Політило, В. М. Крочук, Л. П. Бондаренко й О. П. Макар 
вважають, що конгломерат є статутним об’єднанням підприємств за вертикальним 
принципом, які здійснюють спільну діяльність на основі добровільної централізації функцій 
виробництва, науково-технічної, інвестиційної, фінансової діяльності, а також організації 
комерційного обслуговування. Також зазначено, що учасники конгломерату мають широку 
економічну автономію [5, с. 280]. Останнє твердження є спірним, оскільки за жорсткого 
фінансового контролю економічна свобода також є обмеженою. 

Досліджуючи різні форми реорганізації підприємств у процесі їх укрупнення, 
С. Р. Яцишин та І. Д. Бенько визначили, що конгломерат характеризується об’єднанням 
підприємств різних галузей без наявності виробничої спільності, тобто злиття підприємства 
однієї галузі з підприємством іншої, яке не є ані постачальником, ані споживачем, ані 
конкурентом [7, с. 102]. 

Враховуючи наведені визначення, можна виділити такі ключові ознаки конгломерату 
як об’єднання підприємств: інтеграція за принципом диверсифікації, коли об’єднуються 
підприємства різної спеціалізації; великий розмір і потужність утвореного конгломерату; 
юридична незалежність учасників за жорсткого фінансового контролю їх діяльності. 

Складність практичного аналізу діяльності конгломератів полягає в тому, що досить 
проблематично визначити певне об’єднання підприємств суто як конгломерат через 
спільність деяких ознак такої форми інтеграції з іншими формами об’єднання бізнесу. Так, 
у монографії Я. В. Кудрі зокрема зазначено, що корпорації можуть створюватися як 
інтегровані конгломерати різнопрофільних підприємств [4], а Ю. В. Федотова вказує на 
подібність конгломератної форми об’єднання підприємств до концерну [6, с. 417]. 

За результатами проведеного дослідження діючих інтегрованих структур у галузі 
машинобудування в Україні, та зважаючи на ключові особливості конгломератної форми 
об’єднання підприємств, є підстави для ствердження, що на сьогодні у вітчизняній 
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економіці більш-менш успішно функціонують суб’єкти бізнесу та їх групи, які мають 
ознаки конгломерату. Втім їх можна поділити принаймні на дві категорії. 

Так, до першої категорії віднесені потужні об’єднання підприємств різних типів, які за 
своєю суттю, тобто низкою специфічних ознак, підпадають під визначення конгломерату. 
Наприклад, Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», Консорціум 
«Укріндустрія», Корпорація «Електрон», Корпорація «Богдан» (однак остання є менш 
диверсифікованою, що дещо суперечить економічній суті конгломерату). 

До другої категорії конгломератів віднесені великі суб’єкти бізнесу в сфері 
машинобудування, що за своєю організаційно-правовою формою не є об’єднаннями 
підприємств, однак мають у своєму підпорядкуванні дочірні чи асоційовані машинобудівні, 
а також інші підприємства, які функціонують як єдине інтегроване бізнес-формування. 
Наприклад, Приватне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ», Публічне акціонерне товариство 
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» та ін. 

Отже, конгломерати в Україні законодавчо не визначені як одна з організаційних форм 
об’єднання підприємств, утім у галузі машинобудування вже функціонують як окремі 
великі підприємства з підпорядкованими дочірніми й асоційованими структурами, так і 
потужні інтегровані бізнес-формування, що мають усі ознаки конгломерату. Це дає підстави 
для висновку про доцільність віднесення конгломератів до сучасних форм об’єднання 
машинобудівних підприємств. 

Список літератури 
1. Завербний А. С. Диверсифікація в інтегрованих структурах в умовах глобалізації / А. С. Завербний, 

Х. В. Дрималовська // Наука й економіка. – 2013. – Вип. 4 (1). – С. 118 – 123. 
2. Козирєв В. А. Науково-методичні засади функціонування фінансових конгломератів у періоди 

нестабільності : Дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / 
В. А. Козирєв. – Суми, 2016. – 221 с. 

3. Копішинська К. О. Управління інноваційними системами підприємств машинобудування : Дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / 
К. О. Копішинська. – К., 2016. – 217 с. 

4. Кудря Я. В. Розвиток корпорацій: засади, тенденції, інструментарій : Монографія / Я. В. Кудря [наук. 
ред. д. е. н., проф. С. О. Іщук] ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – 
Львів, 2015. – 188 с. 

5. Сутність та основні форми кооперування машинобудівних підприємств у процесі інноваційного 
розвитку / М. П. Політило, В. М. Крочук, Л. П. Бондаренко, О. П. Макар // Науковий вісник НЛТУ України. – 
2012. – Вип. 22.4. – С. 278 – 284. 

6. Федотова Ю. В. Інтегративні структури: етимологія, види і роль у забезпеченні економічного розвитку 
регіону / Ю. В. Федотова // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв : МНУ 
ім. О. М. Сухомлинського. – 2017. – Вип. 15. – С. 414 – 419. 

7. Яцишин С. Р. Форми реорганізації підприємств у процесі укрупнення / С. Р. Яцишин, І. Д. Бенько // 
Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2. – С. 98 – 108. 

 
 
УДК 339.166.5 

Манухіна М. Ю. 
к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, 

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 
 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ  
АКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В системі управління інтелектуальною власністю її оцінка відіграє ключову роль у 
визначенні конкурентних позицій на ринку. Вона дозволяє ідентифікувати інтелектуальні 
активи підприємства, дослідити їх стан, ступінь придатності і використання у виробничому 
процесі, і в той же час, виявити сильні і слабкі місця. 

Специфіка нематеріальних активів як не уречевленої частини майна підприємства 
впливає на особливості їх оцінки. Складність оцінки інтелектуальної власності обумовлена 
тією обставиною, що принципово складно розробити її єдину універсальну методику.  
Не тільки кожний з об’єктів інтелектуальної власності повинен бути оригінальним, але й 
умови практичного використання результатів творчої діяльності на різних підприємствах 
теж, як правило, значно відрізняються одні від одних. 
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Єдина методика не може врахувати всю сукупність особливостей практичного 
використання конкретних об’єктів інтелектуальної власності, і на практиці звичайно 
проводять розрахунок обґрунтованої ринкової вартості інтелектуальної власності одночасно 
за декількома методами. 

Практично при уточненні мети оцінки в кожному окремому випадку розробляють 
індивідуальну для кожного конкретного об’єкта методологію розрахунку,  яка дозволяла б 
найбільш повно враховувати всі ціноутворюючі фактори, що впливають на його ринкову 
вартість. Ця методологія може враховувати минулі витрати на створення і придбання 
об’єкта, ринкову кон’юнктуру і, крім того, може бути заснована на здатності і можливості 
інтелектуальної власності приносити додатковий дохід підприємству. 

Загальновизнано, що для оцінки вартості різних об’єктів інтелектуальної власності і 
нематеріальних активів існують три основних альтернативних підходи: ринковий, 
дохідний, витратний. 

Не викликає сумнівів, що найбільш обґрунтована оцінка використовуваної на ринку 
інтелектуальної власності можлива за її внеском у капітал підприємства як актив, тому 
основним підходом розрахунків вартості даного майна є дохідний метод. 

Ринковий підхід має занадто багато аспектів, щоб рекомендувати його для оцінки 
об’єктів інтелектуальної власності. На жаль, дані, необхідні для здійснення ринкового 
підходу, рідко доступні. Необхідні компоненти цих даних включають: 

− наявність угод з подібною власністю; 
− обмін між самостійними об’єктами; 
− розкриття цінової політики; 
− прийняте знання всіх необхідних фактів, відомих сторонам, які уклали угоду [1]. 
При витратному підході до оцінки інтелектуальної власності її ціна може бути визначена 

з великою точністю, але кінцева цифра не в змозі врахувати рід важливих факторів, таких як 
прибуток від комерціалізації, інвестиційні ризики і потенціал росту доходу. 

До оцінки цінності нематеріальних активів необхідно підходити інакше, ніж до оцінки 
активів матеріальних, тому що їх вартість полягає в доходах, які вони можуть генерувати за 
рахунок ефективного використання та визначаються насамперед їх відповідністю стратегічним 
пріоритетам компанії, а не лише обсягом коштів, які були витрачені на їх створення.  

Таким чином, якщо нематеріальні активи відповідають цілям та стратегії компанії, то їх 
цінність суттєво зростає. І, навпаки, при їх невідповідності цінність нематеріальних активів 
буде незрівнянно мала, незважаючи на кількість витрачених коштів. За цих умов стає 
необхідним застосовувати диференційований підхід до визначення справедливої оцінки 
нематеріальних активів з урахуванням їх сутності [2], а саме: 

− по-перше, здійснюється пошук активного ринку з аналогічними нематеріальними 
активами, що є передумовою використання ринкового підходу до оцінки нематеріальних 
активів, встановлюються критерії, за якими буде проведене порівняння оцінюваного 
активу з аналогічним; визначаються ступінь відповідності критеріїв та масштаб 
допустимого відхилення; 

− по-друге, відбувається пошук подібних нематеріальних активів у балансі 
підприємства із застосуванням відповідних корегувальних показників; 

− по-третє, проводиться вибір найбільш доцільного методу оцінки нематеріальних 
активів на основі доходного та витратного підходів із застосуванням вагових коефіцієнтів 
для врахування значущості активу. Але при використанні доходного  підходу дуже важко 
встановити ту частку доходу, яка генерується саме нематеріальними активами. Мають місце 
і значні обмеження в застосуванні витратного підходу, тому що витрати на створення 
нематеріального активу за своєю природою не відображають його справедливої оцінки. Як 
показує практичний досвід, для оцінки нематеріальних активів не існує універсальних 
підходів, тому вибір методу оцінки буде залежати від конкретних умов функціонування 
підприємства і поставлених задач; 

− по-четверте,  до оцінки нематеріальних активів може бути застосований будь-який 
підхід, що дозволить забезпечити достовірність оцінки. Якщо жоден із методів не дозволяє 
провести достовірну оцінку вартості нематеріальних активів, необхідно використовувати 
інші, нетипові, методи. 
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Відсутність строгої методології, що могла б бути застосована при будь-яких обставинах і 
для всіх об’єктів інтелектуальної власності, призводить до необхідності давати оцінку відразу 
декількома різними методами й обґрунтовувати отриманий кінцевий результат, як 
підрахований за найбільш придатним до даного випадку методом найбільш повно 
задовольняючим пропонованим вимогам.  

Нематеріальні активи як підприємства, так і економіки в цілому є одним із ключових 
ресурсів для розвитку інноваційної діяльності, саме вони визначають конкурентні  
переваги і забезпечують виживання в умовах ринку. Тому при оцінки ефективності 
управління нематеріальними активами важливим є визначення вартості, яка створена 
нематеріальними активами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИКА ПОШУКУ ЗАКОРДОННИХ РИНКІВ  
ЗБУТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Конкурентоспроможна машинобудівна галузь є запорукою ефективної економіки будь-
якої держави. Адже саме машинобудівний комплекс забезпечує механізацію, автоматизацію 
виробництва, технічну озброєність. Ця галузь в  значній мірі впливає на промисловий потенціал 
країни та її конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. Тому важливого значення набуває 
пошук закордонних ринків збуту для підприємств машинобудівного комплексу. 

Функції міжнародного маркетингу здійснюються розрізнено та не в повному обсязі. 
Існуючі ж структури управління в більшості своїй орієнтовані на виробництво та не 
забезпечують такі функції маркетингу, як дослідження зовнішнього ринку та аналіз 
чинників, що впливають на збут продукції, розробку експортної стратегії та тактики 
ринкової поведінки підприємства. А це не дає можливості товаровиробникам ефективно 
використовувати потенційні можливості світового аграрного ринку [3]. 

Міжнародна бізнес-практика виділяє три основні стратегії виходу на зовнішній ринок: 
експорт, спільне підприємництво, пряме інвестування.  Проблемним питанням зовнішньої 
торгівлі машинобудівних підприємств в процесі входження у світове господарство є 
малоперспективна модель міжнародної спеціалізації. Це пов’язано з тим, що Україна 
експортує на міжнародні ринки товари, які здебільшого мають низький рівень 
конкурентоспроможності. Крім того, на цих ринках панує жорстка цінова конкуренція і 
переваги можуть швидко переходити до інших країн, особливо коли щодо країн 
уживаються обмежувальні, дискримінаційні торговельно-економічні заходи. Водночас, 
незначними є поставки українських товарів на високо динамічні ринки, які визначають 
перспективи розвитку світової економіки. 

Вихід на міжнародні ринки і розширення торгових відносин з зарубіжними країнами 
диктується різними потребами підприємства та причинами їхнього виникнення. Вибір стратегії 
виходу на зовнішні ринки залежить від мети підприємства, масштабів діяльності, характеру 
товару й намірів контролювати продаж. Враховується також потенційний обсяг продажу, 
витрати й інвестиції на організацію руху товарів, наявність підготовленого персоналу 
(продавців) та інші умови. Основні стратегії виходу на зовнішні ринки зображені на рис. 1. 
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Рис. 1. Стратегії виходу на зовнішній ринок 
Джерело: [2] 

 
Експорт є найпростішим способом виходу на зовнішній ринок. Застосовуючи стратегію 

експорту, підприємство виготовляє свої товари у власній країні, пропонуючи їх на експорт у 
модифікованому або в немодифікованому вигляді. 

Переваги цього способу ми визначили наступні: 
− потреба мінімальних змін у товарному асортименті підприємства чи його структурі; 
− потреба мінімальних інвестиційних витрат та поточних грошових зобов’язань; 
− забезпечує мінімальний ризик при вході на ринок та легкість виходу. 
Слід відмітити тенденції зростання прямого методу в організації міжнародної торгівлі. 

Це пов’язано з швидким розвитком мережі Інтернет та електронної торгівлі. До причин 
такого зростання можемо віднести також зростання частки на світовому ринку наукоємної, 
складної та унікальної продукції, яка потребує контактів виробника та кінцевого споживача. 

Науковці підтримують думку про те, що спільне підприємництво – це стратегія виходу 
підприємства на зовнішній ринок, яка ґрунтується на поєднанні його зусиль із ресурсами 
комерційних підприємств країни-партнера з метою створення виробничих і маркетингових 
потужностей [1]. 

Варто відмітити, що на відміну від експорту при спільній підприємницькій діяльності 
формується партнерство, в результаті якого за кордоном створюються певні потужності. 
Законодавство більшості країн передбачає, що присутність на їхньому ринку іноземної 
компанії можлива лише при укладанні контракту з місцевими фірмами про виробництво 
товарів у цих країнах. Навіть промислово розвинені країни іноді чинять тиск на 
експортерів, щоб вони створювали спільні виробництва за кордоном. 

В свою чергу стратегія прямого інвестування зосереджена на вкладання капіталу в 
створення за кордоном власних складських або виробничих підрозділів, забезпечуючи 
найбільш повне залучення підприємства до ЗЕД. Ми підтримуємо думку, що створення 
закордонної виробничої філії є актуальним способом впровадження прямих інвестицій в 
економіку іноземної держави.  

Таким чином, підприємство створює умови задля заощадження коштів. Це реалізується 
за рахунок більш дешевих трудових або сировинних ресурсів. А також завдяки скорочення 
транспортних витрат. Інколи заощадження відбувається за рахунок пільг, наданих 
іноземними урядами закордонним інвесторам тощо. 

На нашу думку, кожна із стратегій виходу підприємства на зовнішній ринок має свої 
переваги та недоліки, які слід розглядати в контексті особливостей підприємства. 
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ІНСТРУМЕНТИ КОЛАБОРАЦІЇ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ТА ЇХ 
ВИКОРИСТАННЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Впровадження інструментів співпраці в режимі реального часу на робочому місці є 
глобальним явищем. Все більшої актуальності нині набуває використання в процесі 
управління підприємствами різних форм власності інформаційних та комунікаційних 
технологій. Комунікації вносять у діяльність підприємств дуже вагомі компоненти – по 
перше доступність керівників до процесу управління з будь-якого місця перебування та по 
друге можливість покращення співпраці співробітників, підвищення її продуктивності.  

Колаборація – це спільне зусилля (діяльність) декількох людей, або робочих груп для 
виконання завдання чи проекту [1]. 

В межах організації колаборація працівників в режимі реального часу може 
охоплювати використання корпоративних інструментів соціальних мереж, корпоративної 
внутрішньої мережі та загального Інтернету. Практично всі вітчизняні підприємства в 
даний час забезпечені локальною мережею та достатньою кількістю техніки, що свідчить 
про практичну спроможність застосування ними інструментів такої співпраці в управлінні. 

Існуючі інструменти колаборації в реальному часі стрімко проникають у діяльність 
підприємств, оскільки лідери інформаційних технологій шукають застосування різних 
додатків для покращення співпраці співробітників та підвищення продуктивності їх роботи. 
В тому числі, слід зауважити на тому, що колективне програмне забезпечення нині на ринку 
росте експоненціально. 

Існує багато різних інструментів, які передбачають спілкування в реальному часі, 
зокрема: віртуальний зал для зустрічей; колективне програмне забезпечення; хмарні 
технології; спільна BI (спільна бізнес-інформація) тощо. 

Важливим із зазначених інструментів є «cloud» (хмарна) колаборація. Cloud співпраця 
дозволяє співробітникам спільно працювати над документами та іншими типами даних, які 
зберігаються поза приміщеннями та за межами компанії. Співробітники використовують 
хмарну платформу для спільного використання, редагування та спільної роботи над 
проектами [2]. 

Таким чином, Cloud спільнота дає змогу двом або більше людям одночасно працювати 
над проектом. Синхронне співробітництво, відоме як співпраця в режимі реального часу, 
передбачає спільних партнерів, які працюють разом одночасно та в спілкуванні, коли вони 
працюють. Разом з тим, слід зауважити, що співпраця може бути асинхронною, і в цьому 
випадку, співробітники не обов’язково спілкуються та працюють разом одночасно.  

У «хмарі» підтримуються три основних види діяльності, що зумовлює певні напрямки 
їх використання [3]: 

Комунікація – це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями 
тощо) між двома або більше особами. 

Колаборація – процес спільної діяльності, наприклад в інтелектуальній сфері, двох і 
більше осіб або організацій для досягнення спільних цілей, при якому відбувається обмін 
знаннями, навчання і досягнення згоди. 

Кооперація – співробітництво, взаємозв'язок людей у процесах їх діяльності. 
Колаборація працівників в режимі реального часу вимагає пристроїв-платформ та 

додатків для їх підтримки, що в деякій мірі є фінансовим обтяженням для підприємства. 
Але разом з тим, така взаємодія забезпечує підприємству мобільність, тобто можливість 
працювати з різних місцеположень та спілкування через ноутбуки, планшети та смартфони. 
Також це дозволяє працівникам працювати за потреби вдома, у відрядженні та з інших 
сайтів усередині та поза робочим часом, і вони можуть співпрацювати з колегами з будь-
якого пристрою, який вони використовують. 

Популярності в сучасних умовах господарювання набуває контекстна співпраця, яка 
включає в себе вбудовування бізнес-програм, таких як текстові процесори, корпоративні 
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обміни миттєвими повідомленнями, спільні календарі та інше програмне забезпечення, в 
єдиний користувальницький інтерфейс, який використовує технологію присутності для 
посилення співпраці [4]. 

Вважаємо, що такий підхід дозволяє людям спілкуватися та миттєво розподіляти будь-
які ресурси в рамках будь-якої програми. Це дозволяє робити онлайнове співробітництво 
настільки простим та інтуїтивним, як робота з людьми в одній кімнаті, одночасно 
забезпечуючи цю здатність між людьми в будь-якій точці світу. 

Отже, інструменти для співпраці в режимі реального часу є відповіддю для 
підприємств, які хочуть підвищити продуктивність праці та підтримувати нові способи 
роботи. Робота в цифровій формі – це нова норма, а інструменти ділової колаборації 
відповідають цим новим вимогам, підтримуючи ерудованість та продуктивність 
працівників. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах одним з головних чинників, що визначає успіх ринкової діяльності 
підприємства є конкурентоспроможність продукції. Процес управління 
конкурентоспроможністю продукції передбачає дію на всю систему виробничо-збутової 
діяльності підприємства і облік системи чинників конкурентного середовища. Забезпечення 
конкурентоспроможності та її підвищення належить до найбільш пріоритетних цілей 
сучасних підприємств. Від випуску конкурентоздатної продукції залежить ефективний та 
стабільний розвиток економіки. 

Конкурентоспроможність підприємства – це здатність виробляти й реалізовувати 
продукцію швидко, дешево, якісно, продавати її в достатній кількості, при високому 
технологічному рівні обслуговування. Конкурентоспроможність підприємства 
характеризується також можливістю ефективно розпоряджатися власними й 
позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку. Виробництво й реалізація 
конкурентоспроможних товарів – обов’язкова умова конкурентоспроможності 
фірми [1, с. 56]. 

Конкурентоспроможність продукції представляє собою властивість товару 
забезпечувати комерційний успіх в умовах конкуренції; відповідність товару умовам ринку, 
конкретним вимогам споживачів за якісними, технічними, економічними й естетичними 
характеристиками, а також за умовами реалізації (сервіс, ціна, строки, реклама).  

Солонінко К. С., Фіїнцева Я. О. [1]. зазначають, що поняття конкурентоспроможності 
продукції й конкурентоспроможності підприємства співвідносяться між собою як частина й 
ціле. Можливість підприємств конкурувати на певному товарному ринку безпосередньо 
залежить від конкурентоспроможності товару, а також сукупності економічних методів 
управління підприємством, що впливають на результати конкурентної боротьби. 

http://searchsoftwarequality.techtarget.com/answer/What-is-collaboration-and-why-is-it-important-to-Agile-methodologies
http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/
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З точки зору покупців, конкурентоспроможною вважається продукція, яка від-
різняється максимальним порівняно з аналогами відношенням корисного ефекту до витрат 
на її придбання та використання. 

Балабанова Л. В. і Холод В. В. [2] під конкурентоспроможністю продукції розуміють 
високе (порівняно з товарами-замінниками) співвідношення її якісних і вартісних 
характеристик, які відповідають ринковим вимогам, максимально задовольняють потреби 
споживачів і створюють переваги товарів на ринку. 

Існуючі фактори впливу на конкурентоспроможність умовно можна поділити на цінові 
(якість продукції, затрати на виробництво, реалізацію та споживання, ціна продажу товару, 
зовнішня інформація) і нецінові (час і внутрішня інформація). Ключову роль відіграють 
фактори економічного механізму, до яких відносяться ціноутворення, фінансування, 
кредитування, стимулювання попиту населення на продукцію, експорт продукції тощо. 

Желуденко К. В. [4] зазанчає, що основу для підвищення конкурентоспроможності 
продукції складають фактори державного рівня управління, оскільки вони визначають 
рівень добробуту споживачів і їх попит, стратегію розвитку підприємства, регіону і країни 
загалом. Серед факторів конкурентоспроможності продукції велике значення мають такі: 
корисність для споживача (відповідність вимогам, що висуваються до даного товару з боку 
покупця); ціна продукції; новизна (оригінальність та неповторність продукції);  
якість продукції. 

Магомедов Ш. Ш.  [5, с. 14] виділяє три групи факторів, що підвищують 
конкурентоспроможність товарів: підвищення рівня якості продукції, зниження ціни 
вжитку, надання різних видів безкоштовних послуг, сервісного обслуговування тощо. 

Піддубний І. О. і Піддубна А. І.  [6, c. 34] виділяють наступні фактори впливу на 
конкурентоспроможність: інтелектуальний ресурс, техніко-технологічній фактор, 
природний, інституційний, організаційний і інформаційний фактори. 

Важливим фактором конкурентоспроможності продукції є її ціна. Під час встановлення 
ціни враховуються завдання, які ставить перед собою підприємство, а саме отримання 
максимального прибутку, входження до певного сегменту ринку тощо. Тому в одному 
випадку ціну підтримують на високому рівні (для досягнення максимального прибутку), а в 
іншому – на низькому (для завоювання ринку). Застосування новітніх технологій, зокрема 
ресурсозберігаючих, сучасної техніки та обладнання, матеріалів, високоякісної сировини є 
одними з факторів конкурентоспроможності продукції [4]. 

Отже, конкурентоспроможність – це багатогранне поняття і може розглядатися на 
різних рівнях: окремих товарів, окремого товаровиробника, галузі і країни в цілому. 
Підвищення конкурентоспроможності нерозривно пов’язане з ефективністю виробництва, 
забезпечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості 
продукції. Успішне функціонування підприємства залежить від рівня 
конкурентоспроможності продукції, що пропонується споживачам. Саме тому, однією з 
найважливіших задач підприємства і країни в цілому є підвищення 
конкурентоспроможності продукції, що  в свою чергу можливе шляхом зниження витрат на 
виробництво, собівартості та ціни, покращення технічних характеристик, параметрів 
надійності та дизайну, гнучкої маркетингової та товарної політики, удосконалення 
маркетингових досліджень та реклами. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Продовольча безпека держави означає, що всім громадянам забезпечується вільний 
доступ до продуктів харчування, відповідно до їх культурних, релігійних, фізіологічних 
потреб. При цьому важливою умовою продовольчої безпеки є економічна та фізична 
доступність продуктів харчування відповідної якості.  

Складовими продовольчої безпеки є:  
1) достатність пропозиції продовольства для підтримки активної життєдіяльності 

населення, задоволення його потреб на рівні не меншому від раціональних норм;  
2) фізична та економічна доступність продовольства для всіх верств населення в 

достатній кількості;  
3) стабільність у пропозиції продовольства та його доступності;  
4) якість продовольства, його безпечність та корисність для організму людини, 

раціональна структура, необхідна змістовність поживних речовин [1]. 
Як зазначають Є. М. Рудніченко та Н. І. Гавловська сутність продовольчої безпеки 

зводиться до забезпечення потреб суспільства продуктами харчування. Звичайно, чим 
вищий загальний рівень життя населення певної країни, тим вищі потреби і вимоги до 
якості товарів будь-якої групи [2].  

Таким чином, завданням держави є одночасне забезпечення зростання рівня життя 
населення та продовольчої безпеки відповідно до того рівня життя, який склався. При 
цьому держава має забезпечити мінімально-допустимий обсяг споживання продуктів, що 
рекомендований Міністерством охорони здоров’я для збереження здоров’я та 
працездатності громадян. 

Формування продовольчої безпеки перебуває під впливом ринкового та державного 
механізмів. Ринковий механізм регулювання продовольчої безпеки буде визначатися 
принципами, законами та відносинами, до діють на продовольчому ринку. Сутність 
державного механізму регулювання продовольчої безпеки полягає у правовому 
регулюванні діяльності суб’єктів, що здійснюють виробництво і розподіл продовольчих 
товарів, регулюванні земельних відносин, оскільки землі сільськогосподарського 
призначення виступають основою для виробництва агропродовольства, забезпечення 
контролю за якістю та безпечністю та економічною доступністю харчових продуктів. Отже, 
держава в межах виконуваних нею функцій виступає гарантом забезпечення продовольчої 
безпеки в країні. Основними суб’єктами реалізації продовольчої функції держави є 
Міністерство аграрної політики та продовольства, обласні управління, департаменти 
агропромислового розвитку обласних та районних державних адміністрацій, Державна 
служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
Український державний фонд підтримки фермерських господарств, ПАТ «Аграрний фонд», 
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та інші установи.  

Для поліпшення формування продовольчої безпеки в України державне регулювання 
має спрямуватися на такі напрями: 

− державна підтримка виробників сільськогосподарської продукції; 
− підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу агропродовольчої сфери; 
− екологізація аграрного виробництва та захист навколишнього середовища; 
− стимулювання науково-технічного прогресу та наукових розробок в 

агропродовольчій сфері; 
− удосконалення земельних відносин; 
− контроль за якістю та безпечністю продуктів харчування; 
− регулювання експорту-імпорту продовольчих товарів; 
− підвищення рівня життя населення. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Овощи являются незаменимыми продуктами питания и имеют важнейшее значение для 
поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия человека. Азербайджан 
с древних времен является аграрной страной и от степени развития сельского хозяйства, в 
том числе и овощеводства, всегда зависело благо- состояние и процветание народа. 

Азербайджан имеет хороший потенциал по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. Благоприятные климатические условия страны, 
сравнительно дешевая рабочая сила и местоположение в центре важных транспортных 
путей позволяют широко развивать этот сектор; 49,2 % населения заняты в 
сельском хозяйстве. 

Валовое производство овощей и урожайность в различных типах хозяйств различается. 
Большая часть овощей выращивается в личных приусадебных хо- зяйствах. 

Основными специализированными зонами овощеводства республики являются 
Ленкорано-Астаринская, Губа-Хачмаская, Гянджа-Казахская и Апшеронская зона, в 
которых производится около 60,5 % овощей от общего годового объема производства. 
Объем валового производства в нетрадиционных районах овощеводства республики за 
последние годы составлял 14,1 – 14,9 тыс. т. (Казахский район) и 38,7 – 39,4 тыс. т. 
(Агдашский район) [1]. 

Большое значение для республики имеет овощеводство в защищенном грунте и 
количество тепличных хозяйств с каждым годом увеличивается. Со времен Союза в 
республике были всего 34,4 га зимних теплиц. Кроме них, сейчас общее количество 
пленочных теплиц составляет 5,5 тыс, из которых 3500 находится в Апшероне, в Шамкире - 
800, Сальяны – 300, Алибайрамлы – 700. За последние четыре года в условиях 
защищенного грунта ежегодно производилось 26,8 – 32,2 тыс. т. овощей. Основной 
причиной расширения площади овощеводства защищенного грунта стали завезенные из-за 
рубежа высокоурожайные гибриды. По-прежнему, наиболее распространенными овощными 
культурами, выращиваемыми в условиях защищенного грунта, являются огурцы и томаты. 
Овощи выращиваются круглый год и обеспечивают не только потребности населения 
республики, но и экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья (Россия, ОАЭ, 
Кувейт, Бахрейн, Катар, Актау, Казахстан, Саудовская Аравия) [2]. 

Тепличные хозяйства по сравнению с открытым грунтом являются прибыльными и их 
количество с каждым годом увеличивается, активно ведется строительство тепличных 
хозяйств с использованием технологий России, Израиля, Голландии и других стран Европы.  

Несмотря на возрастающую активность непрофильных инвесторов в 2005 – 2016 гг.,  
и выход на рынок новых крупных тепличных проектов, до 2012 года показатели объемов 
производства овощей в Азербайджане практически не возрастали. 
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Среди факторов, которые сдерживают развитие рынка можно отметить: 
преобладающая доля устаревших тепличных конструкций и применяемых агротехнологий, 
не позволяющих иметь высокую урожайность тепличных культур; моральный и 
физический износ основных фондов производственных теплиц; недостаточность 
финансовых средств на модернизацию и реконструкцию устаревших конструкций; высокая 
материалоемкость и капиталоемкость строительства промышленных тепличных 
комплексов; длительный срок окупаемости инвестиционных проектов; низкий уровень 
логистики тепличного комплекса и цепочки «производитель» – «потребитель»; зависимость 
производства защищенного грунта от импортных технологий, конструкций, 
производственно-технологического оборудования, средств защиты растений, семенного 
фонда, удобрений; высокая энергоемкость производства продукции в защищенном грунте.  

Стратегический подход относительно производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в Азербайджане до 2020 года предусматривает создание 
благоприятной среды для формирования конкурентоспособного сектора производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, базирующегося на принципах устойчивого 
развития, обеспечивающего последующее усиление продовольственной безопасности и 
способствующего диверсификации экономики и повышению социального благосостония в 
сельских местностях [3]. 

Реализация программы стратегического развития данного сектора экономики будет 
способствовать: расширению географии экспорта и увеличение его объема, созданию 
национальных брендов на рынке тепличной продукции; обеспечению валютного притока 
путем роста экспортного потенциала; замене импорта местной продукцией косвенное 
воздействие на выход из страны валюты; переходу на интенсивные методы в процессе 
производства, а также рост инновационных возможностей малых и средних фермеров; 
формированию в аграрном секторе единой скоординированной системы; обеспечение 
высокой производительности и продажа производимой продукции по стабильным ценам; 
подготовке специализированных кадров в аграрной сфере и созданию новых рабочих мест; 
стимулированию развития традиционного производства в азербайджанских  поселках. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Основными проблемами на рынке молока и молочной продукции 
Азербайджана остаются: 

1) низкое качество молочного сырья, которое, в свою очередь, отрицательным образом 
влияет на производство молочной продукции и заостряет проблему сбыта продукции, 
особенно на внешнем рынке; 
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2) низкое качество технологического оснащения молокозаводов; 
3) отсутствие стандартов на молочную продукцию, которые бы отвечали требованиям 

европейского уровня; 
4) недостаточная защита потребителей молочной продукции от некачественной 

продукции (высокого содержимого веществ, вредных для здоровья человека); 
5) недостаточное бюджетное финансирование формирования сети 

независимых лабораторий, проведение селекционных и генетических исследований, 
научных разработок [1]. 

Основные мероприятия по усовершенствованию организации и функционирование 
рынка молока и молочных продуктов [2]: 

1) разработка стратегии развития рынка молока и молочных продуктов  основной 
целью, которой должно быть стимулирования качества и ассортименты молочного сырья и 
молочной продукции и гарантирование безопасности питания для населения; 

2) разработка стандартов на молочную продукцию, которые будут отвечать 
европейским требованиям; 

3) предоставление льготных кредитов молокоперерабатывающим предприятиям для 
закупки оборудования с целью модернизации производства; 

4) содействие развития частного бизнеса из предоставления ветеринарных услуг; 
5) уменьшение влияния сезонности производства молока (график отелов, улучшение 

качества ветеринарных услуг, рациона кормления и т. п.); 
6) усиление требований к качеству сырья (к заготовке и реализации молока, более 

тщательного анализа содержимого вредных для организма человека веществ в молоке и 
молочных продуктах), а также готовой молочной продукции; 

7) предусмотреть в государственном и местных бюджетах средств на оборудование 
независимых лабораторий из определения показателей качества молока (с учетом 
зонального размещения) [3]; 

8) разработка мероприятий по стимулированию экспорта молочной продукции за счет 
повышения ее качества и диверсификации рынков сбыта с целью избежать угрозы 
демпинговых расследований и т. п. 
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СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 

Сільське господарство традиційно вважається ризиковою сферою діяльності. 
Традиційно найбільш вагомими вважаються виробничі та природно-кліматичні ризики. Але 
в сучасних умовах господарювання актуальності набуває питання щодо врахування дії 
фінансових ризиків в аграрному секторі.  

Для аграрного сектору інструментами управління ризиком на практиці можуть бути: 
− страхування – передача певних ризиків страховій компанії; 
− лімітування – це процес встановлення ліміту для позичальника, тобто певних сум 

витрат, продажу товарів у кредит, сум вкладення капіталу; 
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− хеджування це діяльність щодо зниження цінових ризиків шляхом здійснення 
операцій із похідними цінними паперами; 

− диверсифікація – це розподіл капіталовкладень між різними видами діяльності, 
результати яких не мають безпосереднього зв’язку; 

− розподіл ризику передбачає поділ ризику між учасниками проекту; 
− резервування коштів на покриття непередбачених витрат – це процес співвідношення 

потенційних ризиків із розмірами витрат, необхідних для подолання наслідків цих 
ризиків [1; 2; 4]. 

Як показує сучасний вітчизняний і зарубіжний досвід, основним та найбільш дієвим 
інструментом управління ризиками для забезпечення фінансової стійкості та сталого 
сільськогосподарського виробництва є страхування.  

Основним продуктом традиційних програм страхування є мультиризикове страхування. 
По даному продукту культури страхуються від основних погодних ризиків, ризику 
пошкодження культур дикими тваринами, від вогню та від деяких інших ризиків. 
Страховики можуть пропонувати додаткове покриття за додаткову платню. Прикладом 
додаткового покриття є страхування від граду (оцінка збитку здійснюється окремо по 
іншим правилам), страхування від неможливості проведення сівби через несприятливі 
погодні умови. Даний вид страхування є одним з найдорожчих та складних. В той же час 
страхові компанії можуть вводити обмеження за ризиками та виплатами, якщо  
ризики відбуваються часто або якщо у виробників недостатньо інформації по  
виробництву культури.  

Традиційні страхові продукти не завжди є достатньо гнучкими та не враховують всі 
потреби компаній. Альтернативою традиційним страховим послугам 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.  

Розробка та застосування індексного страхування стартувала у 90-х роках 20 століття. 
Ініціаторами були комерційні компанії, банки, страхові компанії, державні органи. Метою 
індексного страхування є захист доходу компанії від негативного впливу зовнішніх ризиків. 
США є основним розробником концепції; Європа – другий за значенням ринок, досить 
динамічний та формується споживачами; Азія – динамічний диверсифікований ринок, 
розвиток відбувається за рахунок бізнес-центрів Азії (Японія, Гонконг, Таїланд). 

Види індексного страхування можуть бути: 
− страхування за погодними індексами (температура, кількість вологи у ґрунті , 

кількість опадів (дощ), сила вітру, сніг – товщина покрову та кількість опадів за певний 
період часу); 

− страхування за регіональним індексом урожайності; 
− страхування за регіональним індексом зеленої маси пасовищ. 
Страхування за індексами погоди є найбільш перспективною новою програмою для 

аграрного сектору. Основною умовою для ефективності індексного страхування є наявність 
мережі погодних станцій, які формують базу погодних даних. Виплати здійснюються 
швидше, відразу після завершення дії договору страхування, страхова компанія звертається 
в гідрометеорологічну службу, і при фіксації страхового випадку (посуха, заморозки, 
температурний стрес та ін.) страхова компанія виплачує відшкодування, огляд посівів не 
проводиться [6]. 

На початку 2016 року в Україні Компанія Syngenta разом із Міжнародною фінансовою 
корпорацією (International Finance Corporation, IFC) розробила інноваційну страхову 
програму «Метео Захист» із застосуванням індексних продуктів. «Метео Захист» забезпечує 
страхове покриття вартості насіння, а також ЗЗР для найбільш поширених та вразливих до 
посухи культур – пшениці і кукурудзи. Програма діє у той час, коли посуха найсильніше 
загрожує культурам: у період цвітіння та наливу зерна. «МетеоЗахист» запускається як 
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пілотний проект у Дніпропетровській, Кіровоградській і Харківській областях для 
господарств, що обробляють від 100 га [7]. 

Отже, одним із найважливіших інструментів мінімізації ризиків 
сільськогосподарського виробництва є агрострахування. Але аграрії не поспішають 
страхувати свої врожаї, тому що в сучасних умовах агрострахування є недостатньо 
розвиненим та потребує реформування й удосконалення. Сьогодні агрострахування в 
Україні активно розвивається. Однак, незважаючи на позитивну динаміку, сучасний стан 
розвитку агрострахування в Україні не відповідає своєму основному завданню – управляти 
ризиками в аграрному секторі для забезпечення сталого сільськогосподарського 
виробництва та розвитку аграрного сектору економіки. Сформована в Україні система 
страхування сільськогосподарських ризиків, у тому числі при наданні державної підтримки 
сільському господарству, потребує удосконалення і має бути спрямована на забезпечення 
належного захисту інтересів сільгоспвиробників та продовольчої безпеки держави, на 
стабілізацію виробництва і доходів у аграрному секторі економіки та стимулювання 
використання кращих здобутків технології сільгоспвиробництва. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНA 
 

За последние десять лет экономическое развитие Азербайджанской Республики шло 
большими темпами. За счет прибылей, приобретенных в результате успешно 
осуществляемой нефтяной стратегии, в стране модернизировалась инфраструктура, 
развился нефтяной сектор экономики, улучшилась социальная благоустроенность и 
былсоздан стратегический резервный валютный фонд на уровне превышающем активы 
находящиеся на балансе государства и объем внутренней валовой  продукции (ВВП). 

Начавшееся с 2014-го года разное падение цен на нефть и наступивший 
экономический кризис и в странах торгового партнерства, несколько затормозил 
темпы экономического роста нашей страны, что в свою очередь на фоне институционных и 

http://www.agroinsurance.com/
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структурных вызовов, платежного баланса и не нефтяного бюджетного дефицита, а 
также процессами происходящими в финансово- банковском секторе, обусловило 
необходимость перехода в Азербайджане к качественно новому уровню 
экономического развития [1, с. 4]. 

С целью ликвидации перечисленных недостатков, обеспечения долгосрочного, 
устойчивого развития, формирования человеческого капитала и решения других 
экономических проблем было подготовлена «Стратегическая дорожная карта по 
перспективе национальной экономики Азербайджанской Республики», который был 
утвержден указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016-го года. 

В «Стратегической дорожной карте по перспективе национальной экономики 

Азербайджана» были определены стратегия развития и план мероприятий, рассчитанных до 
2020-го года и охватывающих короткий, средний и долгосрочный периоды, долгосрочный 

взгляд на период до 2025-го года и целевой взгляд на период после 2025-го года. По этим 
вопросам было подготовлено в целом 12 стратегических дорожных карт, охватывоющих 
11 секторов национальной экономики и экономики в целом. 

Один из подготовленных стратегических дорожных карт 11 секторам экономики 
относится аграрная сфера. Для успешной реализации этой программы необходимо 

обеспечить инновационного развития аграрной сферы Азербайджана. 
На современном этапе основу инновационного развития составляет формирование 

инновационной среды, благоприятствующая развитию инновационной деятельности. 

Формирование такой среды необходимо и для инновационного развитияаграрной  
сферы Азербайджана. 

Известно, что развитие инноваций это очень сложный процесс. Несмотря на то, что 
это развитие связано с экономическим, социальным, техническим, экологическим 

развитием, он в основном зависит от человеческого фактора. Все это требует в свою 
очередь более системного, взаимосвязанного и комплексного подхода к развитию 
инноваций в аграрном секторе. Одной из самых-актуальных проблем в этой области 

является разработка концепции развития инноваций в аграрной сфере. Основываясь на 
мировую практику анализа инновационной деятельностив аграрной сфере, мы определили 

концепции развития инноваций в аграрной сфере Азербайджана, которые состоят из 
следующих положений: 

− внедрение единой инновационной политики в аграрной сфере; 

− создание Центра Инноваций по аграрной сфере, являющийся отраслевой 
подсистемой Национальной Инновационной системы для осуществления этой политики; 

− создание нормативно- правовой базы для регулирования инноваций в аграрной 
сфере; 

− обеспечение государственной поддержки и использование других источников 
финансирования для финансового обеспечения инноваций в аграрной сфере; 

− устранение причин мешающих развитию инноваций в аграрной сфере; 

− создание в стране структур по развитию аграрной сферы, в том числе инфраструктур 
инновационного процесса аграрной сферы; 

− развитие инновационного предпринимательства в аграрной сфере; 
− подготовка кадров по инновациям в аграрной сфере; 

− повышение инновационной активности населения в аграрной сфере; 
− ускорение внедрения высоких технологий в аграрной сфере; 
− формирование человеческого капитала в этой сфере и т. д. 

Все перечисленные концепции освещены в докладе. 
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СИНЕРГЕТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ 
 

Сьогодні одним з відносно нових методів дослідження соціально-економічних систем є 
метод, що ґрунтується на синергетичному підході. Оскільки фінансово-економічні результати 
соціально-економічних систем та їх стійкість прямо пов’язані з людським фактором, то 
виникає необхідність глибше досліджувати діяльність людини на основі синергетичного 
підходу. Йдеться, як про людей керованої системи, так і про людей керуючої системи. 

Часто можна чути звернення до окремих особистостей «мобілізуйся», «зосередься», 
«доклади зусиль» тощо. Тобто, закликається до поєднання фізичних, інтелектуальних, 
духовних зусиль, їх одновекторного спрямування, а саме до самоорганізації особистості при 
досягненні певної мети. Людина, як складна відкрита система, здатна до надзвичайно 
швидкої самоорганізації. Власне на дослідженні феномена самоорганізації, за висловом 
Г. Хакена [1], базується синергетика як «вчення про взаємодію». Зрозуміло, що тут може 
йтись про максимальні успіхи людини на основі синергії при досягненні мети лише у 
певних сферах і за відповідних умов. Це залежить від багатьох факторів: знань, умінь, 
темпераменту, рішучості, морального, духовного стану тощо. Не кожна людина, яка 
схильна до роботи у сфері «людина-людина», може однаково себе проявити у сфері, 
скажімо, «людина-художній образ» чи «людина-знакова система». Різні люди по-різному 
можуть поводитись у критичних, невизначених ситуаціях тобто по-різному можуть 
самоорганізовуватись, досягти різного ефекту від реакції на зовнішні фактори з 
урахуванням компромісу інтересів. 

«Якщо синергетика – це фундаментальна наукова дисципліна, то синергізм – 
філософська категорія, що означає узгоджену взаємодію в різних аспектах людського 
життя. Це взаємодія декількох факторів, яка характеризується тим, що результат від 
спільної дії значно переважає результат дії кожного окремого компонента» [2, с. 5]. 
Синергія проявляється тоді, коли усі елементи і частини певної системи орієнтовані на 
досягнення єдиної цілі. Щодо окремої людини, то синергетичного ефекту можна досягти 
тоді, коли інтелектуальні, фізичні, психічні – усі її компоненти будуть орієнтовані на 
досягнення однієї мети.  

Серед різних видів синергізму за критерієм складових прибутку в економіці [2; 3], окрім 
операційного, інвестиційного та управлінського, виділяється торговий синергізм (синергізм 
продажу), який виявляється через збільшення доходу без додаткових фінансових інвестицій. 

Нами було досліджено досягнення економічного ефекту на основі синергії якостей 
особистості у сфері «людина-людина». Протягом року проводилось спостереження за 
взємозв’язком між самоорганізацією продавців і рівнями виторгу від реалізації продукції 
одного з невеликих магазинів потужної Львівської фірми. Продавців, які працюють по змінах 
через тиждень, у магазині двоє, назвемо їх продавцями А і Б. Обоє продавців ввічливі, уважні, 
компетентні. Приблизно 95 % покупців продукції цього магазину є постійними мешканцями 
старого мікрорайону, потреби, можливості, звички яких продавці переважно знають. 

У результаті спостережень виявилось, що за практично однакових умов щотижневі 
виторги у цих продавців протягом тривалого часу відрізняються більш як на 15 %. Аналіз 
показав, що продавець А на своїй зміні за робочий день обслуговує у середньому 
330 покупців, а продавець Б – 282. Подальші спостереження показали, що причина такої 
різниці криється в управлінні (продавець завжди виконує двоїсту функцію управління – 
управління покупцями та управління самим собою) та самоорганізації продавців. 
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Було встановлено, що у періоди найбільш інтенсивної торгівлі з 8 до 9, з 11 до 13 та з 
16 до 18 год., тобто у критичних точках (точках біфуркації), коли людина як система стає 
нестійкою, коли найменші флуктації або випадкові обставини (наприклад, нервозність, 
поспішність покупців через запізнення на роботу чи навчання), кардинально змінювались 
подальші дії продавця. У такі періоди продавець А швидко самоорганізовувалась, 
оперативно впорядковувала внутрішні та зовнішні фактори, перебудовувалась у 
використанні засобів праці (уміння користуватись ножами, електронною технікою, вагою, 
терміналом тощо), а також через уміння «бачити», «чути» покупця оперативно 
задовольняла його потреби у продукції. Тому її цільова функція набувала максимального чи 
близького до максимального значення (практично ніхто з покупців не залишав черги та не 
шукав продуктів в інших магазинах). Продавець Б не могла швидко самоорганізуватись, 
тобто перебудувати свою роботу так, щоб покупці не відчули значної затримки в їх 
обслуговуванні у таких критичних періодах і її цільова функція практично не наближалась 
до максимального значення. На її зміні частина покупців шукала альтернативний магазин.  

У результаті досліджень одна з причин цих відмінностей аргументувалась 
відмінностями у типах характеру. Було виявлено, що у продавця А відкрита 
доброзичливість з ознаками змішаного холеричного та сангвістичного типу характеру, 
збалансованість емоційної, організаційної та комунікаційної якостей, а у продавця Б ознаки, 
які в основному притаманні флегматичному типу. Встановлено також і те, що продавець А 
довший час працювала у сфері культури, а продавець Б – бухгалтером. 

Усе це вимагало реакції з боку менеджера: треба було оцінити та співвиміряти реальне 
та можливе і при цьому залишитись на висоті самому, не зруйнувати себе і, разом з тим, не 
дати «впасти» підлеглому, зберегти його. Це особливий стиль життя і мислення, який 
професор І. В. Єршова-Бобенко назвала альфалогічним і психосинергетичним [4].  

У результаті продавця Б було переведено у магазин з більш рівномірним розподілом 
покупців і з меншою насиченістю, до 180-200 покупців за робочий день. А на її місце було 
призначено досвідченого продавця, назвемо її В, з подібною до продавця А 
самоорганізацією. І ситуація щодо виторгу змінилась водночас. Виторг нового продавця B 
став аналогічним до виторгів продавця А. 

За допомогою критеріїв Пірсона та Колмогорова, було математично обґрунтовано, що 
виторги продавців А, Б і В мають нормальний розподіл. Також перевірено гіпотези та 
встановлено що математичне сподівання M (A) > M (Б), тоді як M (A) = M (B). Застосування 
критерію Манна – Уїтні статистично підтвердило те, що між величинами виторгів 
продавців А і Б є суттєва відмінність, а виторги продавців А та В практично не 
відрізняються. Це свідчить про те, що позитивний економічний ефект одержано за рахунок 
синергії внутрішніх та зовнішніх характерних якостей продавців. 
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Наиболее важным фактором современной фазы развития современного общества 
является развитие и преобладание в структуре производства и занятости сектора услуг. 
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Темпы развития этого секторы в Республике Беларусь весьма динамичны. В рыночной 
экономике огромную роль играет сфера услуг, особенно в экономически развитых странах. В 
настоящее время в США в сфере услуг занято около 73 % рабочей силы, в Германии – 41 %. 
В Италии – 35 %, в России – 23 %. Гостиничный бизнес во многих странах является важным 
источником занятости и поступлений валюты. Весьма очевидно, что в сфере гостиничных 
услуг Республики Беларусь еще не раскрыла свой потенциал полностью. Поэтому не 
вызывает сомнения, что сегодня развитие гостиничного хозяйства приобретает особое 
значение, особенно в свете важных взаимодополняющих связей со смежными отраслями, 
такими как туризм, пищевая, автомобильная промышленность, строительство и др. 

Современный гостиничный комплекс – это сложное хозяйственное предприятие, 
выполняющее разнообразные производственные, хозяйственные, управленческие функции. 
Серьезные, эволюционные перемены произошли не только в принципах и способах 
управления гостиничными комплексами, но и в самих услугах, предоставляемых 
гостиничными комплексами – они стали высокотехнологичными и полностью 
ориентированы на потребителя. 

В условиях развития экономических отношений между странами, прогрессирующей 
интеграции стран в мировые бизнес-процессы, стирания государственных границ, 
расширения торговых, финансовых и культурных связей имеет место рост международного 
потока туристов.  

Известно, что гостиничный бизнес тесно связан с туристским бизнесом. Эволюция 
туристской отрасли Республики Беларусь за последние десять лет демонстрирует 
изменения, выдвигая на первый план вопросы конкурентоспособности национальных 
туристских продуктов, связанных, в первую очередь, с созданием наиболее 
благоприятных условий приема и размещения туристов. В этом вопросе первостепенная 
роль принадлежит предприятиям отрасли гостеприимства. Министерство спорта и 
туризма прогнозирует рост туризма. В год республику будут посещать около семи 
миллионов туристов. Учитывая этот факт – модернизация ранка гостиничных услуг – это 
необходимый шаг.  

По данным Всемирной туристической организации (Worlds Travel Council, WTTC), вклад 
туризма в ВВП Беларуси составляет около 2 % в год. В частности, в 2016 г. он составил 1,4 
млрд. BYN (-1,9 % к уровню 2015 г.), а к 2026 г по прогнозу вырастет до 2,089 млрд. BYN. 
Объем гостиничных инвестиций в 2016 г. в Беларуси достиг 44,2 млн. USD [1]. 

Уже сегодня туризм является третьей по доходности отраслью мировой экономики.  
По прогнозу Всемирной туристской организации, странами-лидерами выездного туризма в 
2020 году будут являться Германия, Япония, США, Китай, Великобритания, Франция, 
Нидерланды, Канада, Россия, Италия.  

Статистика позволяет видеть, что основа белорусского туризма – это внутренний 
туризм, на долю которого приходится 58 % путешествий (для сравнения: в 2015 г – 45 %), 
выездной туризм оттягивает на себя 29 % путешественников (в 2015 г. – 40 %), а вот 
въездной туризм снизился в прошлом году до 13 % с 15 % в 2015 г. Число приехавших 
иностранцев в Беларусь в 2016 г. снизилось и около 6 млн. человек. При этом российские 
гости – это 79 % всех туристов, польские – 4 %, литовские – 3 %. Основной поток 
организованных гостей приходится на Минск (52,4 %), среди регионов по приему туристов 
лидируют Витебская (19,5 %) и Брестская (14,4 %) области. 

Основные виды внутреннего туризма – оздоровительный, экскурсионный, 
агроэкотуризм показали прирост на 20 % к уровню 2015 г., до 1,002 млн. человек. Хорошо 
развиваются деловое, религиозное и военно-историческое направления. По некоторым 
оценкам, Беларусь входит в тройку государств с самыми дешевыми медицинскими 
услугами. Объем белорусского рынка медицинских услуг оценивается в 1,6 млрд. EUR, он 
вырос за последние два года на 14,9 %. 

Импульс деловому туризму придало снижение барьера безвизового въезда. В Беларуси 
наблюдается непрерывный рост числа объектов размещения, в прошлом году их 
насчитывалось уже до 3331. По данным статистики, выручка от размещения туристов в 
гостиницах увеличилась на 15,6 %. Всего в 2016 г. были размещены свыше 
3,3 млн. туристов (+ 300 тыс. к уровню 2015 г.). При этом гостиницы приняли 50 % всех 
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туристов, санатории и другие оздоровительные организации – еще 22 %, частные 
апартаменты – 19 %, агроусадьбы – 9 %. Во всех средствах размещения основная часть 
туристов – это граждане РБ (исключение – Минск). В частности, в Брестской области их 
доля – 51,5 %, в Витебской – 64,9 %, Гомельской – 72,6 %, Гродненской – 66,2 %, 
Минской – 72,8 %, Могилевской – 75,5 %, в Минске – 26,5 % [2]. 

В структуре гостиничного рынка преобладают гостиницы частной формы 
собственности (51 %), доля государственной собственности – 46 %, иностранной – 3 %. 
Наибольшее количество сертифицированных гостиниц находится в Минске (3 – 
пятизвездочные, 4 – четырехзвездочные, 14 – трехзвездочные). Всего в 2016 г 
насчитывалось 54 сертифицированные гостиницы. 

Поскольку в мире загрузка считается только по номерам, то специалисты «Projekt Hotel 
Belarus», провели пересчет официальной статистики. Средняя загрузка гостиниц снизилась 
на 1 %, до 33 %. 

Это говорит о том, что существует противоречия между спросом и предложением.  
При этом необходимо отметить не соответствие цены и качества предоставляемых услуг. 
Современное состояние дел в гостиничном хозяйстве не позволяет нам однозначно 
утверждать о его повсеместном благополучии [1]. 

По мнению автора, в условиях становления рыночных отношений планомерное и 
целенаправленное развитие туризма выступает фактором снижения социально-
экономической напряженности в нашей стране. Развитие туризма – это создание новых и 
развитие существующих рабочих мест, рост жизненного уровня населения, активная 
генерация налогооблагаемой базы бюджетов всех уровней и увеличение совокупных 
доходов государства. Социальный эффект состоит в преодолении негативных 
демографических тенденций развития общества через создание предпосылок для 
поддержания физического и духовно-патриотического здоровья нации и реального 
воплощения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на отдых. 
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ТРАНСКОРДОННА ТОРГІВЛЯ ЗУСИЛЬ УКРАЇНИ В  
РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТОМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ БІРЖІ УКРАЇНИ 

 

Транскордонна торгівля сьогодні розглядається у двох площинах – як інструмент 
розвитку прикордонних територій та як чинник реалізації євроінтеграційних прагнень. 
Таким чином, вже за визначенням, транскордонна співпраця містить додатковий ресурсний 
потенціал стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів, надання йому рис 
сталості та орієнтації на підвищення якості життя населення [1]. 

Актуальною проблемою сьогодення вітчизняної економіки є залучення України до 
світогосподарських процесів. Мінлива зміна кон’юнктури на світових товарних ринках і, як 
наслідок, зміна відносин цін на продукцію, що імпортується та експортується потребують 
виваженої політики держави у питаннях розроблення і впровадження ефективних 
механізмів розвитку інфраструктури транскордонних товарних потоків [2]. Одним із таких 
механізмів може стати забезпечення інтенсивного руху транскордонних товарних іпотоків 
територією нашої країни через розбудову інфраструктурних об’єктів, зокрема міжнародних 
господарських логістичних комплексів.  

Розвинена інфраструктура надає додаткового стимулу для транскордонної співпраці, 
можливості направити товарні потоки через мережу міжнародних транспортних коридорів. 
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У даному зв’язку країни Європейського Союзу є надзвичайно важливими партнерами для 
України, зважаючи на географічну близькість, тісноту економічних та політичних зв’язків. 
Це, зокрема, посилює роль розвитку інфраструктури транскордонних товарних потоків [3]. 

Сучасний стан зростання вітчизняної економіки, зовнішньоекономічної діяльності, 
інтеграційних процесів не сприяють Україні у реалізації мети до європейської інтеграції. 
Серед основних проблем низької конкурентоспроможності України в геоекономічному 
просторі варто відмітити неефективне державне управління, значний рівень корупції на всіх 
рівнях прийняття управлінських рішень та практична відсутність можливості до недорогих 
джерел іноземних інвестицій [4]. 

Особливе місце сьогодні має небажання у іноземних інвесторів вкладати кошти в 
інфраструктуру нашої країни. Наслідком цього є те, що світові транспортно-логістичні 
компанії направляють свої міжнародні торговельні потоки в обхід нашої держави, 
незважаючи на те, що у світовій зпрактиці сьогодні простежується неухильна тенденція 
вдосконалення технології вантажних перевезень. 

Включення України в процеси глобалізації світової економіки характеризується 
структурною перебудовою світового господарства, зміною балансу між її економічними 
центрами, зростанням ролі регіональних економік, розвитком нових технологій. Для 
вітчизняної економіки ця перебудова, з однієї сторони, створить нові можливості в розвитку 
зовнішньоекономічної інтеграції, розширення позицій на світових товарних ринках, з 
іншої – підсилить вимоги до її конкурентоспроможності, здатності до інноваційного 
оновлення і масштабного залучення інвестицій. 

Підвищена увага до інфраструктури транскордонних товарних потоків обумовлена 
сьогодні низкою причин. Основними серед яких є, по-перше, світова економічна криза, що 
призвела до зниження державного фінансування такої важливої для всього суспільства 
галузі як інфраструктура транскордонних товарних потоків. По-друге, важливість її 
розвитку, оскільки, від неї залежить розвиток економіки країни в цілому. По-третє, пошук 
інноваційних шляхів розвитку виробництва з формуванням нових моделей економіки.  
По-четверте, процеси глобалізації економіки різних країн. По-п’яте, необхідність залучення 
приватного сектору до формування нових моделей економіки, фінансування розвитку 
інфраструктури транскордонних товарних потоків [6]. 

Наявність розвиненої мережі міжнародних господарських логістичних комплексів 
дозволяє реалізувати систему масштабних маршрутних перевезень, а завдяки застосуванню 
міжнародних методів обробки інформації для управління транснаціональних логістичних 
систем, що діють в рамках міжнародних транспортних коридорів, забезпечити високу якість 
перевезень між національними і міжнародними господарськими логістичними 
комплексами. Розвиток міжнародних господарських логістичних ікомплексів також 
прискорює процес інноваційного розвитку економік країн, викликає підйом інновацій, 
зміцнює здатність підприємств країни конкурувати на світовому ринку [4].  

Основними торговельними партнерами іУкраїни в рамках ЄС були Німеччина 
(6554,7 млн. дол. США), Польща (5251,4 млн. дол. США), рІталія (3437,1 млн. дол. США), 
Франція (2191,7 млн. дол. США), еВеликобританія (2024,6 млн. дол. США), Угорщина 
(2019 млн. дол. США), Нідерланди (1786,3 млн. дол. США), Іспанія (1574,7 млн. дол. 
США), Чехія (1326 млн. дол. США), Румунія (1162,3 млн. дол. США), Австрія (1072  млн. 
дол. США), Словаччина (1041,6 млн. дол. США) та Бельгія (827,7 млн. дол. США). 

Найбільше українських товарів та послуг експортовано до Польщі (2424,3 млн. дол. 
США), Італії (2048,4 млн. дол. США), Німеччини (1903,5 млн. дол. США) та Угорщини 
(1166 млн. дол. США). 

Найбільше товарів та спослуг імпортовано з Німеччини (4651,2 млн. дол. США), Польщі 
(2827,1 млн. дол. США), Франції (1621 млн. дол. США) ста Італії (1388,8 млн. дол. США). 

Основними категоріями товарів, які імпортувалися з ЄС протягом 2016 року, були: 
механічні та електричні машини (21,1 % від загальних обсягів імпорту з ЄС), продукція 
хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, мінеральні продукти, транспортні 
засоби, устаткування та пристрої, пов’язані з транспортом, полімерні і пластмаси, готові 
харчові продукти, а також недорогоцінні метали та вироби з них. 
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Обсяг торгівлі послугами між Україною та ЄС у 2016 році становив 5287,6 млн. дол. США 
або 35,4 % від загального обсягу торгівлі послугами України. 

Протягом звітного періоду обсяг експорту українських послуг у країни-члени ЄС 
збільшився іпорівняно з 2015 роком і склав 2950,9 млн. дол. США (що на 3,21 % більше за 
показник 2015 року). У той тже час собсяг імпорту послуг з ЄС скоротився на 10,69 %, та 
склав 2336,7 млн. дол. США. 

Найбільші обсяги експорту послуг припали на транспортні послуги (54,7 % від 
загального обсягу експорту послуг), телекомунікаційні та комп’ютерні послуги (16,3 %), 
послуги з переробки матеріальних ресурсів (11,6 %), а також ділові послуги (7,9 %). 

У той же час, в загальному обсязі імпорту послуг найбільша частка припала на 
державні та урядові послуги (23,8 % від загального обсягу імпорту послуг), транспортні 
(21,1 %), ділові (14,8 %), послуги, пов’язані з подорожами (10,8 %), та фінансові  
послуги (10,6 %). 

Основними партнерами України в Європейському Союзі у торгівлі послугами в 2016 р. 
стали такі країни як Великобританія (здійснено торгівлю послугами з Україною на суму 
997,5 млн. дол. США), Німеччина (812,4 млн. дол. США), Кіпр (476,4 млн. дол. США), 
Польща (358,5 млн. дол. США) та Австрія (245,7 млн. дол. США). 

Головними імпортерами українських послуг у 2016 році стали пВеликобританія (на 
суму 544,4 млн. дол. США), Німеччина (332,5 млн. дол. США), Кіпр (245,7 млн. дол. США) 
та Польща (134,3 млн. дол. США). 

Основними європейськими експортерами послуг в Україну були Німеччина (479,8 млн. 
дол. США), Великобританія (453 млн. дол. США), Кіпр (230,7 млн. дол. США) та Польща 
(224,1 млн. дол. США). 
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РОЗДРІБНОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

 

Впродовж 2013 – 2016 рр. роздрібна торгівля продовольчими товарами в Україні 
здійснювалася під впливом таких чинників: 

По-перше, нестабільна політична ситуація та недосконала законодавча база;  
По-друге, фінансова та інвестиційна нестабільність, які проявлялися у коливанні курсу 

національної валюти, інфляції, зміні системи оподаткування; 
По-третє, структурні зрушення;  
По-четверте, скорочення попиту на товари, послуги у зв’язку із зниженням купівельної 

спроможності споживачів, як наслідок зменшення прибутку торговельних мереж;  
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По-п’яте, невідповідність між виробництвом продовольчих товарів та діяльність 
торгово-посередницьких мереж. 

По-шосте, складні умови кредитування бізнесу та високими процентними ставками за 
кредитами; 

По-сьоме, зростання цін на основні групи продовольчих товарів та послуг;   
По-восьме, зменшення обсягів вітчизняного виробництва та зростання вартості 

імпортної продукції в результаті девальвації гривні;   
По-дев’яте, недостатністю торговельних площ, дефіцитом торгових полок і високою 

орендною платою на торговельні площі. Як наслідок, обмеження доступу споживачів до 
продовольчих та непродовольчих товарів;   

По-десяте, обслуговування споживачів не завжди було якісним та повним. 
З метою вдосконалення торгівлі продовольчими товарами і послугами необхідно: 
1. Переглянути методи державного регулювання торгівлі з метою впорядкування й 

детінізації торговельної діяльності, ліквідації «стихійної» торгівлі. 
2. Створити умови для конкурентного середовища. 
3. Вдосконалити рівень торговельного обслуговування населення, забезпечити повний 

захист прав споживачів. 
4. Розвивати збалансовану територіальну інфраструктуру споживчого ринку, до якої 

належать: складські приміщення, оптові та оптово-роздрібно торговельні комплекси, 
логістичні мережі. 

5. Створити умови для діяльності товарних бірж. 
6. Вдосконалити організаційне та інформаційне забезпечення шляхом формування 

мережі інформаційно-маркетингових центрів із вільним доступом учасників ринку до 
інформації. 

7. Переглянути умови та вдосконалити механізми розвитку дистанційної торгівлі. 
Окрім того, варто популяризувати розвиток безпечної торгівлі через мережу Інтернет. 
Відомо, що зростання електронної торгівлі залежить від ключової інфраструктури, у 

розвитку якої існує певна нерівномірність: одні країни значно просунулись вперед, частина 
їх наздоганяє, а інші просуваються повільно.  

Одна із головних проблем, що стримує розвиток електронної торгівлі – відсутність 
зручної платіжної системи. В Україні немає жодного інтернет-магазину, схожого на ті, що 
існують в Європі, у якому всі розрахунки здійснюються через банківську картку. Адекватна 
ціна товару, наявність служби доставки та підтримки клієнтів – найбільш важливі чинники 
при здійсненні покупки в інтернет-магазині. До 50 % покупців інтернет-магазинів не 
завершують процес покупки. Результатом дій покупця по онлайновому замовленню товарів 
і послуг повинен бути саме рахунок. Невідповідність економічних тенденцій і статистичних 
показників даним податкової звітності платників податків свідчать про спробу суб`єктів 
підприємництва, які працюють у сфері роздрібної торгівлі і послуг, занижувати обсяги 
реалізації – не оприбутковувати наявну виручку і порушувати правила використання 
реєстраторів касових операцій 

Максимально зручною, на наш погляд, є система онлайнових платежів, заснована 
банком з розгалуженою мережею філій і відділень, передбачає в поповнення онлайнового 
рахунку покупця за допомогою карт, схожих за типом з картами для оплати послуг 
стільникового зв’язку. В основі даної системи лежать два принципових моменти: провідний  
банк з головним офісом, побудованим в Україні, і з потужною філіальною мережею по всіх 
обласних центрах , і внесення грошей з карт разової оплати. Платіжну систему зможе 
розробити і створити будь-яка велика українська компанія. Організувавши роботу такої 
системи,  банк зможе витягти високий прибуток з даного підприємства. Така система 
сприятиме активному розвитку онлайнової торгівлі в кожному регіоні та в Україні в цілому, 
а також підвищенню економічної ефективності Інтернету як галузі. Інтернет торгівля 
орієнтується на споживача, тому необхідно підтримувати тривалі  відносин з покупцями.  

Наведені рекомендації до підходу по утриманню клієнтів дозволять онлайновим 
магазинам підвищити такі показники, як повторні відвідування і покупки, а також: 
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1) запропонувати сервіс зберігання і доставки дозвільних документів для об’єктів 
дистанційної торгівлі; 

2) підвищити довіру покупців до інтернет-торгівлі; 
3) створити базу легально працюючих інтернет-магазинів; 
4) скоротити кількість магазинів які працюють з порушеннями; 
5) знизити кількість скарг покупців; 
6) закласти принципи юридичних нормативів і відносин. 
Важливим і актуальним в сучасних умовах є питання оподаткування електронної 

торгівлі. Ці питання мають першочергове значення для нашої країни, де розвиток 
електронної комерції набирає оберти. В Україні інтернет-магазини можуть приховати свій 
прибуток. Через особливості податкової системи, що близько 90 % онлайн магазинів 
отримують за свої товари оплату готівкою, тому оцінити і контролювати реальні фінансові 
потоки складно.  

У світі також існують дві основні концепції державного регулювання електронної 
торгівлі і оподаткування її суб’єктів: 

1) перший, пропонує введення спеціального податку в сфері електронної торгівлі  та 
рекомендований до використання в каїнах Євросоюзу (концепція максимального 
державного регулювання електронних торговельних операцій); 

2) другий підхід, прихильниками якого є США, Велика Британія, Японія, Південна 
Корея, Канада, Австралія навпаки базується на встановленні податкового мораторію, тобто 
заборони прийняття законодавчих актів, які встановлюють оподаткування результатів 
електронної економічної діяльності та її суб’єктів (концепція невтручання, або 
мінімального втручання в електронний сегмент торгівлі. 

На наш погляд, для України актуальним є перший підхід, тому що варіант застосування 
механізму здійснення електронної торгівлі зі спеціального (зареєстрованого у 
встановленому порядку) офіційного web-сайту уповноваженими особами (які мають 
необхідні ліцензії та спеціальні дозволи). Установлення спеціальних податкових пільг, 
заохочень для розвитку системи електронної звітності. Прикладом заохочення переходу 
платників податків до формування та подання податкової звітності в електронному вигляді 
є Франція. Законодавчо було встановлено пільгу в розмірі десяти євро для кожного 
платника податків, який подавав звітність в електронному вигляді. Це є досить ефективним 
стимулювальним та економічним чинником щодо широкого запровадження електронної 
податкової звітності, подолання цифрової нерівності, розвитку мережі Інтернет.  
До основних завдання з гармонізації оподаткування електронної торгівлі відносимо: 

1) усунення використання з метою мінімізації податків невідповідностей і прогалин у 
податкових законодавствах країни; 

2) усунення подвійного оподаткування; 
3) спрощення податкових формальностей і податкового тягаря; 
4) запобігання ухиленню від оподаткування. 
Підсумовуючи зазначимо, що торгівля відіграє вагому роль щодо забезпечення 

добробуту населення, сталого розвитку регіонів та економічного зростання країни. Саме 
тоді для розвитку торгівлі необхідно змінити роль держави у регулюванні торгівлі (в тому 
числі торгівлі продовольчими товарами); здійснювати державне інвестування об’єктів 
торгівлі; створити передумови для розвитку споживчого ринку та торгівлі. 
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Формування оптимального асортименту в умовах нинішньої економіки є актуальним 
завданням будь-якого машинобудівного підприємства. Раціонально сформована 
асортиментна політика прискорює реалізацію продукції, сприяє скороченню витрат, 
підвищує прибуток підприємства, а також сприяє задоволенню попиту потенційних 
споживачів. 

Процес формування товарного асортименту включає кілька етапів, на яких 
здійснюється оцінка затребуваності нового товару на ринку: Перший етап включає процес 
аналізу динаміки ринку та структури попиту. При цьому необхідно правильно визначити 
раціональну структуру асортименту, в залежності від асортименту продукції та її 
оптимальній кількості на складі. Розраховується коефіцієнт повноти асортименту шляхом 
співвідношення фактичної кількості різновидів товарів, що є в продажу, до кількості 
різновидів товарів, передбачених асортиментним переліком [1]. 

На другому етапі відбувається аналіз асортиментних пропозицій. При цьому 
враховуються фінансові, технічні та інші можливості виробництва з урахуванням їх впливу 
на існуючий асортимент та зміну прибутку підприємства.  

На третьому етапі затверджується остаточний варіант структури асортименту з 
включенням в його склад нової продукції. На даному етапі потрібно зробити розрахунок 
оптимальної структури асортименту продукції, при якому виробник буде отримувати 
максимально можливий прибуток. Правильний розрахунок оптимальної структури 
асортименту дозволяє підприємству вибрати найбільш раціональний та ефективний спосіб 
оновлення асортименту [2]. 

У даний час більшість машинобудівних підприємств прагнуть до створення нових, 
багатофункціональних виробів, які можуть поєднувати в собі функції двох або більше 
незалежних конструкцій, здатних більшою мірою задовольнити вимоги споживачів, завдяки 
поліпшенню якісних показників, а також полегшити роботу з цим обладнанням, роблячи її 
більш простою та комфортною. Так, у ТОВ НВФ «Металобудсервіс» м. Запоріжжя, яке 
використовує в своїй практиці асортиментну концепцію оптимальної асортиментної 
структури та товарної пропозиції, відбувається регулярний процес формування 
оптимального асортименту шляхом створення нових багатофункціональних виробів та 
об'єднання конструкторських вузлів.  

Таким чином, машинобудівні підприємства з метою забезпечення власного 
конкурентного становища на ринку повинні постійно аналізувати та оновлювати існуючий 
товарний асортимент, що дозволить їм забезпечувати оптимальну структуру виробництва, 
постійний збут і стабільний прибуток. 
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ПОРТФЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ  

ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАТРИЦІ БКГ 
 

Аналіз асортиментної політики відіграє важливу роль в управлінні підприємством в 
умовах сучасної економіки на тлі зростання конкуренції та посилення впливу споживчих 
переваг. Оптимально підібраний асортиментний портфель підприємства прямо впливає на 
збутову діяльність, що дозволяє управляти прибутковістю підприємства. 

Для проведення повноцінного аналізу асортименту існує безліч відомих та 
універсальних методів. Матриця бостонської консалтингової групи (БКГ) є класичним 
універсальним інструментом для аналізу асортиментного портфеля підприємства. 

За результатами побудови матриці БКГ виділяються чотири групи товарів  
(у відповідності з потраплянням конкретного товару до відповідного квадранту): «зірки», 
«дійні корови», «дикі кішки», «собаки». Для кожної з цих груп існує пріоритетна 
стратегія. Так, наприклад, товари з низьким темпом росту та великою часткою ринку –
 «дійні корови», відповідно до назви, вимагають мало інвестицій, але приносять значний 
прибуток. Вони стають джерелом коштів для розвитку підприємства. Оптимальна 
стратегія по відношенню до них – «збір урожаю», тобто мінімальні вкладення при 
максимальній віддачі [1]. 

«Зірки» (швидке зростання / висока частка) – це ринкові лідери. Вони приносять 
значний прибуток завдяки своїй конкурентоспроможності, але також потребують 
фінансування для підтримки високої частки динамічного ринку. «Собаки» (повільне 
зростання / мала частка) – це продукція, яка знаходяться в невигідному положенні по 
витратах і не має можливостей до зростання. Збереження таких товарів пов’язано зі 
значними фінансовими витратами при невеликих шансах на поліпшення становища. 
Пріоритетна стратегія – припинення інвестицій. «Дикі кішки» (швидке зростання / мала 
частка): товари цієї групи можуть виявитися дуже перспективними, оскільки ринок 
розширюється, але вимагають значних коштів для підтримки зростання. Стосовно до цієї 
групи товарів необхідно вирішити: збільшити частку ринку даних товарів або припинити їх 
фінансування. 

Крім того, за допомогою матриці БКГ корисно відстежувати зміни частки товарів в 
динаміці. Різні траєкторії руху продукції в матриці дозволяють оцінити дієвість поточної 
роботи з асортиментом і, при необхідності, виробити план дій щодо виправлення 
несприятливих тенденцій. Такий вид аналізу дозволяє збалансувати асортимент 
підприємства, проаналізувати потенціал існуючого асортиментного портфеля та виробити 
стратегії подальшої роботи з ним. В ідеальному варіанті асортимент повинен включати 
продукцію, що приносить прибуток, та продукцію, що знаходиться на стадіях 
впровадження або зростання, які забезпечать довгострокову прибутковість. 

Таким чином, матриця БКГ є досить зручним і корисним інструментом для визначення 
прибуткових і перспективних товарів. Однак матриці властиві й свої недоліки, вона не може 
давати універсальних рішень для всіх ситуацій. У моделі використовуються тільки два 
фактори, але часто темп зростання та частка ринку не є єдиними показниками ринкового 
успіху компанії та не відображають її реальні можливості. Однак, незважаючи на 
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перераховані недоліки, матриця БКГ залишається наочним стратегічним інструментом, що 
дозволяє створити оптимальний товарний портфель підприємства та дає основу для 
прийняття нових рішень в області асортиментної політики. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  

УКРАЇНИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Надійним фундаментом стабільної, добре розвиненої економіки є промисловість. 
Розвиток виробничої сфери сьогодні – це впевнений крок до зростання добробуту країни в 
майбутньому. Але досвід світових країн-лідерів свідчить, що дійсно значних перебудов 
неможливо досягти без впровадження інновацій. Адже саме інновації є головною рушійною 
силою сучасної економіки. Питання пошуку нових видів та технологій виробництва 
набувають ще більшого значення в умовах обмеженості та вичерпності природних ресурсів. 

Легка промисловість є соціально значущим та багатопрофільним сектором економіки. 
Продукція галузі має стійкий попит і затребувана у багатьох сферах виробництва.  

Легка промисловість характеризується швидким обігом капіталу, низькою енергомісткістю 
виробництва, малим впливом на навколишнє середовище, незначними затратами на 

створення робочих місць. За умов стабільної платоспроможності та підвищення життєвого 
рівня населення вона є привабливою для інвесторів, має всі передумови для динамічного 

розвитку та диверсифікації. Тому завдання розвитку легкої промисловості є актуальним  
та сучасним [1]. 

Ринок продукції легкої промисловості другий за величиною обсягів споживання після 

продуктів харчування, і випереджає інші товарні ринки України. За офіційними даними у 
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, взуття працює близько 2,8 тис. 

підприємств, на яких зайнято понад 80 тис. осіб, а реально за оцінками галузевих 
експертів – понад 200 тис. осіб, з яких понад 75 % – жінки. Вітчизняні підприємства легкої 

промисловості працюють без жодних преференцій та державної підтримки у створенні 
нових виробничих потужностей, доступу до дешевих кредитних ресурсів. Структура 
внутрішнього ринку одягу насторожує: питома вага товарів українського виробництва 

складає лише 12 %, імпорт – 45 %, решта ринку неконтрольована (близько 43 %) – 
контрабанда, контрафактна продукція, товари «тіньового» виробництва, у тому числі 

більше ніж 17 % – товари, що були у користуванні [2].  
Хоча заробітна плата у легкій промисловості впродовж багатьох років стабільно 

зростає, вона є найнижчою серед галузей промисловості. Праця українців є недооціненою. 
Співвідношення між мінімальною та середньою зарплатою у легкій промисловості у жовтні 
2016 р. становило менше ніж 40 %. За рекомендаціями Міжнародної організації праці таке 
співвідношення має становити не менше 50 %, в країнах ЄС – 60 %. Нинішня порівняно 
низька вартість робочої сили зумовлює відносну конкурентність України на світовому 
ринку послуг. Негативний бік цієї ситуації – незацікавленість молоді у виборі професій 
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легкої промисловості, відтік працівників у інші сфери народного господарства, дефіцит 
кваліфікованих виробничих кадрів усіх рівнів на підприємствах [3]. 

На рис. 1 зображено динаміку обсягів виробництва промислового комплексу України 
загалом та легкої промисловості зокрема [4]. 

Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва, у % до відповідного періоду попереднього року 
Джерело: побудовано авторами за даними [4] 

 
Попри кризові явища в економіці 2012 – 2015 років, капітальні інвестиції у 

підприємства легкої промисловості, починаючи з 2013 р. щороку збільшуються. Так, у 
2015 році підприємствами було освоєно близько 1 млрд. грн., у 2016 – 1,7 млрд. грн., а за І 
півріччя 2017 року – близько 700 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 10 % більше у 

порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Завдяки цьому у 2016 – 2017 рр. 
галузь розвивається з позитивними темпами виробництва. Хоча у загальному обсягу 

промислових інвестицій питома вага інвестування у легку промисловість зросла з 0,7 % у 
2013 р. до 1,6 % у 2016 р., однак цього недостатньо. Кількість інноваційно-активних 
підприємств поки що не перевищує 20 % [5]. 

Серед перешкод, що стримують розвиток галузі та розвиток експортного потенціалу на 
даному етапі слід зазначити: запровадження спрощеної системи оподаткування, яка 

створила нерівні умови конкуренції на ринку; зростання потоків імпортованих товарів 
легкої промисловості із заниженням митної вартості; нестабільна державна політика щодо 

транспортних перевезень; жорстке регулювання валютного ринку для виробників 
продукції; складність митного оформлення давальницької сировини (сертифікат EUR1) та 
загроза втрати замовників через вимогу сплати мита на давальницьку сировину; відсутність 

державної підтримки щодо участі у міжнародних виставкових заходах; дефіцит 
кваліфікованих виробничих кадрів усіх рівнів; дискримінація платників ПДВ у державних 

закупівлях; дефіцит обігових коштів та доступних кредитів для модернізації виробництва; 
нерозвиненість ринку збуту товарів легкої промисловості [1]. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що легка промисловість має великий як 

виробничий, так і людський потенціал. За умови комплексної підтримки держави та 
використанні новітніх інноваційних технологій і матеріалів продукція легкої промисловості 

зможе не тільки наситити внутрішній ринок країни, а й значно збільшити експорт товарів. 
Це, в свою чергу, призведе до розширення ринків збуту, збільшення кількості зайнятого 

населення та грошових надходжень до бюджету, зростання конкурентоспроможності 
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вітчизняних виробників і країни в цілому. Слід пам'ятати, що лише завдяки розвитку та 

нарощуванню інноваційного потенціалу, економіка України буде спроможна подолати 
кризу виробництва останніх років. 
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ЕКОНОМІКА ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ 
 

Хімічна промисловість – одна з найважливіших галузей світової економіки і є галуззю 
сучасної індустрії, що розвивається дуже динамічно. Нині практично вже немає такої сфери 

людської діяльності, де б хімічна продукція не знаходили широкого застосування.  
Для сучасної хімічної промисловості характерні високі витрати на науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські роботи, постійне вдосконалення технологічних процесів, 
використання все більш різноманітної сировини і напівпродуктів [1]. 

У структурі хімічної промисловості зазвичай виділяють два умовні «поверхи», до яких 

відносять відповідні підгалузі. До «нижнього поверху» відносять гірничо-хімічну 
промисловість (видобуток і збагачення гірничо-хімічної сировини) й основну хімічну 

промисловість (виробництво мінеральних добрив, кислот, солей, лугів та ін.).  
До «верхнього поверху» відносять виробництво полімерних матеріалів (органічний синтез і 
виробництво синтетичних смол, пластмас, волокон, каучуку, барвників та ін.), а також 

виробництво продукції, призначеної для задоволення споживчих потреб людей 
(фармацевтичні препарати, миючі засоби, фотохімія, парфумерно-косметичні товари 

тощо) [2]. Значення підгалузей та окремих виробництв у світовому господарстві не є сталим 
і з плином часу поступово відбувається перехід від переважання «нижніх поверхів»  

до переважання «верхніх».  
Найбільш високими темпами світова хімічна промисловість розвивалася з початку 50-х 

до середини 70-х років XX ст., однак потім, під впливом енергетичної і сировинної криз, ці 

темпи тимчасово сповільнилися. У період з 90-х років ХХ ст. до кризи 2008 р. успіх у 
конкурентній боротьбі хімічним компаніям розвинених країн приносила стратегія 

консолідації з метою досягнення економічного ефекту за рахунок нарощування масштабів 
виробництва.  

В розвинених країнах Північної Америки та Європи можливості традиційних стратегій 
вважаються значною мірою вичерпаними і в хімічній галузі надається перевага розвитку 
наукоємних, складних, малотоннажних виробництв, продукція яких необхідна для 

сегментів, що швидко розвиваються, акумулюючи сучасні досягнення науково-технічного 
прогресу. Крім того, хімічна галузь поступово переходить від традиційної підгалузевої 

http://www.youblisher.com/p/1415043-LP-1-2016/
http://ukrlegprom.org.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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структури, наведеної вище, до виділення трьох інтегрованих галузевих блоків: базові 

сировинні виробництва, виробництво високотехнологічної продукції виробничого попиту, 
виробництво високотехнологічної продукції споживчого попиту. Не можна сказати, що 
стратегія використання капіталомістких активів вичерпала себе. Сьогодні вона взята на 

озброєння хімічними компаніями Азії і Середнього Сходу, де в останні десятиліття під 
впливом складного комплексу факторів досить чітко стала виявлятися тенденція до 

концентрації виробництв «нижнього поверху». 
Сучасні розвинені країни, насамперед США, Західна Європа та Японія, зорієнтовані на 

випуск високотехнологічної наукоємної продукції, тобто на розвиток хімічних підгалузей 
«верхніх поверхів». Менш складні, матеріаломісткі та екологічно брудні виробництва 
зосереджуються у менш економічно розвинутих країнах, у тому числі в Україні.  

До 90-х рр. ХХ століття Україна мала потужну хімічну промисловість, що була 

сформована як комплекс крупних підприємств, які переважно виробляли продукцію 

«нижніх поверхів». На початку 80-х років мінеральних добрив Україна виробляла стільки 

ж, скільки і Франція, більше, ніж ФРН і Великобританія, та в 2,5 рази більше, ніж Італія та 

Іспанія. Сірчаної кислоти Україна виробляла, більше, ніж всі вищевказані розвинені 

країни [3]. У 90-ті значна частка хімічних підприємств перейшла з державної у приватну 

власність. При цьому далеко не всім новим власникам вдалось зберегти виробничі 

потужності. Під впливом цілої низки несприятливих факторів відбулось згортання 

виробництв і закриття багатьох хімічних підприємств, в результаті чого наша держава, 

нажаль, втратила лідерство на світовому ринку хімічної продукції. Сьогодні вітчизняна 

хімічна галузь представлена невеликою кількістю «старих», технологічно відсталих, з 

високим рівнем зносу основних фондів великотоннажних виробництв «нижніх поверхів», 

що були створенні до 1991 року, і невеликою кількістю переважно малотоннажних 

підприємств «верхніх поверхів», які утворилися за часи незалежності та виробляють 

продукцію здебільшого для внутрішнього ринку, відчуваючи сильний тиск з боку 

зарубіжних конкурентів. Україна практично припинила випуск калійних, фосфорних і 

складних добрив у промислових обсягах. Україна виробляє лише мізерну кількість 

продукції малотоннажної хімії (сорбенти, каталізатори, абсорбенти, адсорбенти, добавки до 

полімерних матеріалів, особливо чисті речовини, інгібітори, комплексони, особливі засоби 

захисту рослин, ферментні компоненти, регулятори росту і розвитку рослин), поступаючись 

на внутрішньому ринку високотехнологічній продукції закордонним конкурентам. 

Більшість «старих» хімзаводів, які зазвичай були і містоутворюючими, переживають зараз 

важкі часи. ЗАТ Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», де раніше працювало близько 27 тисяч 

осіб, скоротило свою чисельність на дві третини [4]. Інші підприємства намагались 

вирішити свої проблеми шляхом реструктуризації. Так, у 2008 році постановою Кабінету 

Міністрів було реструктуризовано підприємство Заря. На його базі засновано дві юридичні 

особи – казенний хімічний завод «Зоря» та ДП «Хімічний завод «Південний» [5]. Однак, на 

жаль, такі кроки не запобігли зменшенню кількості працівників підприємства і скороченню 

вакансій на ринку праці. 
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В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Концептуально, інструменти активізації політики зайнятості ЄС «легалізовані» в 
Україні. Щоправда, виконавча ефективність таких заходів на даний момент є сумнівною. 
ДСЗ не може повною мірою забезпечити персоналізацію послуг, врахування особистих 
побажань безробітного при працевлаштуванні. Свідченням цього є ефективність такого 
інструменту зайнятості, як громадські роботи. Чисельність безробітних, які залучаються до 
громадських робіт збільшується, при цьому таке залучення практично не забезпечує 
подальше постійне працевлаштування. Потребують зміни підходи до застосування 
перекваліфікації безробітних, оскільки цей інструмент також не впливає на інтенсифікацію 
подальшого працевлаштування [2]. 

Демографічні прогнози створюють додаткові підстави перейматися належним 
управлінням того людського капіталу, який існує: головне завдання сьогодні – 
попередження застарілості навичок та знань з метою якомога тривалішого перебування 
людей в активній фазі робочої сили, що передбачає необхідність переорієнтації 
професійного навчання працівників старшого віку та осіб з низькою кваліфікацією [3]. 

У відкритих економіках та економіках, що базуються на високому рівні знань існує 
низка вимог щодо інтелектуальної бази робочої сили. Серед них базовими є персональні 
вимоги (методологія засвоєння нових знань, робота в колективі, креативність), технічні 
вимоги (володіння навичками ІКТ) та теоретичні вимоги (знання іноземних мов). Головне 
завдання в цьому напрямку – забезпечення наявності в сучасної робочої сили щонайменше 
середньої освіти та принаймні базового рівня відповідності вимогам, викладеним вище [1]. 

Всі учасники – держава, особи та особливо представники бізнесу – повинні взяти на 
себе частину відповідальності за забезпечення зростання ефективності інвестування у 
людський капітал. Має бути створена база для постійного навчання всіх людей. Роботодавці 
повинні взяти відповідальність за професійну підготовку своїх працівників протягом всієї 
їхньої кар’єри так само, як і кожний окремий індивід має інвестувати у своє майбутнє. 

Серед соціальних партнерів головним учасником відносин з приводу  
навчання визнається держава, яка має закласти підвалини систем постійного навчання, 
доступного для всіх. Державні кошти повинні використовуватись як головний засіб для 
сприяння розвитку таких систем. Причому окрема увага має приділятися також контролю за 
якісним використанням державних коштів. Крім того, держава повинна постійно 
здійснювати контроль за якістю навчання та профпідготовки, встановлюючи систему 
відповідних стандартів і контролюючи їх виконання, включаючи питання дійсності та 
визнання кваліфікацій. 

Зацікавленість роботодавців у професійному навчанні їх працівників полягає в 
зростанні конкурентноздатності та продуктивності їх роботи. Участь роботодавців у 
процесі навчання підвищує його ефективність, оскільки підприємства зазвичай мають 
чіткіше уявлення про сутність тих нових знань та навичок працівників, що будуть 
корисними саме для них. Активізації участі роботодавців у процесі професійного навчання 
можна досягти шляхом встановлення обов’язкових внесків, які мають сплачуватися 
підприємствами до фонду професійного навчання, а також надання преференцій компаніям, 
які інвестують у людський капітал (надання податкових кредитів та допомога малим і 
середнім підприємствам у питаннях кадрових змін). 
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В заходах ЄС спрямованих на інвестування у людський розвиток варто відзначити, що 
чимало з них вже набули пріоритетності в Україні і в цій сфері виникають специфічні 
національні проблеми. Наприклад, повне забезпечення базовою середньої освітою, 
максимальний доступ до вищої освіти для України не складають особливої проблеми.  
Для нашої держави більш характерні проблеми працевлаштування людей з вищою освітою, 
оскільки система освітніх послуг значною мірою не відповідає потребам ринку праці. 

В подальшому варто приділити увагу таким заходам політики зайнятості ЄС, як 
створення системи планування кваліфікацій та професій відповідно до вимог ринку праці, 
зміцнення та осучаснення матеріально-технічної бази професійної освіти. В рамках 
соціального партнерства необхідно встановлювати чіткі домовленості щодо фінансування, 
періодичності перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Застосування програмного підходу, використання соціального партнерства повинні стати 
ключовими засадами української політики зайнятості. Разом із тим, відчутним є брак 
координації центральних органів виконавчої влади, особливо в питаннях галузевої, освітньої, 
економічної та регуляторної політики. Актуальною залишається проблема відповідальності за 
виконання домовленостей в рамках соціального партнерства. Ці фактори реально стримують 
формування ефективних партнерських мереж, які б забезпечували ефективну та прибуткову 
зайнятість населення. Потребує уваги проблема формування дієвого громадського контролю 
за діяльністю служб зайнятості та якістю їх послуг. 
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DETERMINATION THE LEVEL OF  
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDIAN STATES 

 

The urgency of the topic lies in the fact that in the modern process of world development, the 
region and regional policy increasingly occupy the key positions of socio-economic growth of the 
country as a whole, the formation of its competitive environment. In countries with a developed 
model of a market economy forecasting and planning of regional indicators is a powerful tool for 
state regulation of the economy. Therefore, in our opinion, in the conditions of support and 
stimulation of economic development of the country, it is important to develop new approaches for 
forecasting regional indicators and identifying the factors influencing the level of economic 
development in states of India. 

In order to analyze the development of states in India, it is necessary to take a certain list of 
indicators and submit it to the experts. 

The essence of the method of expert evaluations is to conduct experts intuitive-logical 
analysis of the problem with the quantitative assessment of judgments and formal processing of 
the results. Received as a result of processing a general expert opinion is accepted as a solution to 
the problem. Complex use of intuition (unconscious thinking), logical thinking and quantitative 
estimates with their formal processing allows you to get an effective solution to the problem. 
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When using the expert estimation method, problems arise. The main ones are: selection of 
experts, conducting a survey of experts, processing of survey results,  

organization of expert examination procedures [1]. 
The algorithm of the analysis is shown in Figure 1. 

 

Economic potential of India’s state development 

The choice of the expert method of indicators of state development 

Economic indicators 

Х1 

Х5 

Х2 

Х10 

Х9 Х8 Х7 
Х4 Х3 

Х6 

Ti = 
        

          
 Ti =1 -  

        

          
 

Pj =          

0 <Pj <0,3 0,3<Pj <0,35 0,35 <Pj< 0,4 

Group 4 – Low 

developed state 
Group 3 – Middle 

developed states 

Group 2 - Highly 

developed states 

0,4 < Pj 

Group 1 - Leading 

States 

Social indicators 

Figure 1. Algorithm for analyzing the economic development of India 
 

To implement the expert evaluation procedure, a group of experts should be formed.  
A common requirement for the formation of a group of experts is the effective resolution of the 
examination problem. The effectiveness of the solution of the problem is determined by the 
characteristics of the reliability of the examination and the cost of it. 

The reliability of the group expert evaluation depends on the total number of experts in the 
group, the share of different specialists in the group and the relevant characteristics of experts. 

The processed results of expert evaluation are necessary for the mechanism of calculating the 
integral index of living standards in the states of India. 

Prospects for the development of the region’s economy are largely determined by its 
economic potential, the efficiency of its use and the conditions of management in the country and 
in the state. The latter influence both on the change of potential (it increases or decreases), and on 
the level and dynamics of the efficiency of the economy. 
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Table 1 shows economical (X1 – X6) and social (X7 – X10) indexes of Indian state 
development [2]. 

Table 1 
Indicators of socio-economic development of states and their importance 

Performance 

Economic indicators 

Capital Expenditure X1 

Gross Fiscal Deficits X2 

Nominal GSDP Series X3 

Revenue Receipts X4 

Revenue Expenditure X5 

Interest Payments X6 

Social indicators 

Social Sector Expenditure X7 

Life Expectancy of States X8 

Labor Force Participation Rates X9 

Proportion of Population below Poverty Line X10 

 
To calculate the potential indicator, 10 statistical indicators were selected that characterize the 

level of development of the states: Capital Expenditure, Gross Fiscal Deficits, Nominal GSDP 
Series, Revenue Receipts, Revenue Expenditure, Interest Payments, Social Sector Expenditure, 
Life Expectancy of States, Labor Force Participation Rates, Proportion of Population below 
Poverty Line. 

The distribution of the Indian states according to the level of socio-economic development 
based on a system of indicators, which shows the sequence of their development based on the 
rating, is presented in Figure 2. 

Figure 2. Distribution of Indian states in terms of socio-economic  
development based on the rating in 2017 

 
Algorithm for analyzing the economic development of India gives the opportunity, firstly, to 

determine the extent to which certain socio-economic indicators affect the state’s ranking, and, 
secondly, to determine the actual development strategies of the state of India. 
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СЕКЦІЯ 10 ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
SECTION 10 INNOVATIONS AND INVESTMENT ACTIVITIES 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО  
РОЗВИТКУ НАУКОМІСТКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Кризова ситуація, що склалася в економіці України, яка характеризується загальним 
спадом виробництва та конкурентоспроможності продукції, зниженням зацікавленості у 
інноваційному розвитку наукомісткого підприємництва, а також майже повною відсутністю 
у держави плану розвитку інноваційної політики. У наукомістких галузях України 
накопичилися складні проблеми: у галузях ринку, конкуренції, інвестицій, економічної 
ефективності, поширення нововведень, структурних перетворень, комерціалізації.  

Через різке скорочення можливостей держбюджетного фінансування науково-
експериментальна база і виробничі потужності наукомістких галузей нині, як 
правило, надмірні, їх завантаження не перевищує 20 – 30 % [2]. Необхідно здійснити 
структурні перетворення наукомістких галузей з метою створення високотехнологічного і 
високоорганізованого ядра економіки на базі як великих міжгалузевих корпорацій, так і 
малих і середніх наукомістких фірм. При цьому можливі два підходи до 
структурного реформування. 

Перший підхід полягає у відособленні спеціалізованого інноваційного підприємництва 
з максимальною концентрацією виробництва профільної техніки і відсіканні «зайвих» 
виробництв. В результаті продовжують існування спеціалізовані підприємства, які, хоча і 
будуть єдиними технологічними комплексами, але втратять велику кооперацію. 

Інший підхід припускає активну структурну перебудову на основі створення і 
об’єднання високотехнологічних сфер діяльності виходячи з вимоги диверсифікації 
розробок і виробництва і, отже, їх стійкості при різких змінах структурної політики або 
кон’юнктури ринку. Тим самим розривається порочний круг інерції використання 
відживаючих технологій. 

Надмірність виробничих потужностей, а також наявність сучасної дослідно-
експериментальної бази і сильних наукових і конструкторських колективів вимагає 
створення економічних передумов для енергійної диверсифікації підприємств, довівши 
долю профільної продукції в загальному обсязі виробництва до 25 – 35% [3]. 

Затребуваність ринком високотехнологічної продукції обумовлена такими 
обставинами: 

− постійно зростає значення наукомістких технологій в рішенні державних оборонних, 
національних і наукових завдань; 

− є реальні можливості використання науково-технічного і технологічного потенціалів 
наукомістких галузей промисловості для технічного переозброєння і модернізації 
виробничої бази інших галузей та ін. 

Для розвитку наукомісткого інноваційного підприємництва в Україні необхідно: 
− розробити дієву державну програму з інноваційного розвитку наукомісткого 

підприємництва України з урахуванням досвіду провідних економік світу; 
− доповнити існуючу систему нормативно-правових актів документами, які б 

створювали умови для подальшого розвитку венчурного фінансування, впровадження 
високих технологій у виробництво; 

− створити ефективну законодавчу базу захисту прав інтелектуальної власності на 
науково-технічні вироби; 

− забезпечити активну участь підприємствам, науково-технічним організаціям та  
іншим зацікавленим структурам регіону в основних державних цільових програм в 
інноваційній сфері, та ініціювати до розробки, затвердження та фінансування державних та 
регіональних цільових програм. 
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ОПЕРЕЖАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

При реализации инвестиционных проектов контроль не просто необходим, но является 
главным условием успеха запланированного инвестиционного проекта. Каждый проект 
приводит к созданию уникального продукта, услуги или результата. Несмотря на то, что в 
результатах проекта могут присутствовать повторяющиеся элементы, их наличие не 
нарушает принципиальной уникальности работ по проекту. Большинство проектов 
предпринимается для достижения устойчивого, длительного результата. Инвесторы и 
персонал, особенно руководящие кадры, рассматриваются как главные заинтересованные 
лица и субъекты-носители идеи предприятия, ибо только их взаимодействие, регулируемое 
договорами и соглашениями, делает возможным функционирование предприятия [1]. 

Заинтересованные стороны проекта должны активно участвовать в инвестиционном 
проекте, поскольку в ходе исполнения или в результате завершения проекта их интересы 
могут быть затронуты как положительно, так и отрицательно.  

По данным консалтинговой компании Standish Group существует печальная статистика: 
− 31 % проектов завершается провалом; 
− 53 % проектов завершаются с перерасходом бюджета в среднем в 1,9 раза; 
− только 16 % проектов укладываются в срок и в бюджет [2]. 
Основными причинами таких провалов выступают: 
1) нечеткие задачи; 
2) неадекватные ожидания участников проекта; 
3) отсутствие схем распределения обязанностей и полномочий; 
4) несвоевременное выявление негативных отклонений. 
По нашему мнению, все вышеперечисленное является результатом отсутствия 

адекватной системы контроля со стороны заинтересованных лиц. 
По нашему мнению, ошибочным является восприятие процесса контроля только в 

качестве установки стандартов и сравнения фактически достигнутых результатов с 
установленными стандартами. В любом мероприятии существует необходимость 
опережающего контроля, основанного на предвидении будущей ситуации. Еще на стадии 
идеи начальной точкой является предвидение будущей ситуации.  

Опережающий контроль направлен на выявление факторов, воздействующих на объект 
контроля, определение степени, а также возможные последствия их влияния на объект 
контроля. Кроме того, каждая идея в рамках опережающего контроля должна быть 
проверена на качественность – соответствие или несоответствие тем или иным параметрам. 
Цель использования опережающего контроля – реальный прогноз развития ситуации. 
Сложность в применении опережающего контроля состоит в правильном выделении 
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определяющих факторов, построении модели процесса, отражении в этой модели 
динамики, организации отбора данных. 

Субъектом опережающего контроля выступает, как правило, наиболее 
заинтересованное лицо, а именно, собственник бизнеса. Идея опережающего контроля 
необходима, в первую очередь, предпринимателю и инвестору. Опережающий контроль 
может быть осуществлен на различных уровнях: на уровне государства – в отношении 
государственных проектов, связанных с вложениями средств, на уровне предприятий – при 
оценке инвестиций, в целях предупреждения неблагоприятных ситуаций в работе уже 
действующих предприятий, а также на уровне конкретного человека – при решении 
вопросов экономического или личного характера. 

Основными условиями действенности опережающего контроля являются: 
1. Детальный и тщательный анализ системы контроля и определение наиболее важных 

вводных переменных. 
2. Построение модели этой системы. 
3. Постоянное отслеживание динамики модели: регулярная проверка  

соответствия принятых значений вводных переменных и их взаимосвязей фактическому 
положению вещей. 

4. Регулярный сбор и ввод в систему данных о вводных переменных. 
5. Оценка расхождения между планируемым и фактическим значением вводных 

переменных и его влияния на ожидаемые конечные результаты. 
6. Осуществление корректирующих действий: определение; определение мер, 

обеспечивающих ее решение. 
Процесс контроля на каждой стадии реализации инвестиционного проекта 

обеспечивает слежение за ходом выполнения проекта и достижение целей путем 
мониторинга, количественной и качественной оценки выполненных работ и 
осуществление необходимых корректирующих воздействий для ликвидации 
нежелательных отклонений. 

Большинство специалистов делят жизненный цикл инвестиционного проекта на четыре 
фазы: прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную или производственную, 
ликвидационную. Изобразим схематически осуществление контроля в процессе управления 
инвестиционным проектом относительно всех стадий жизненного цикла проекта (рис. 1). 

Опережающий контроль должен иметь непрерывный характер, охватывая каждую фазу 
жизненного цикла инвестиционного проекта, взяв свое начало еще с момента зарождения 
идеи о будущем проекте. 

Один из важных аспектов опережающего контроля состоит в том, чтобы определить, 
какие именно направления деятельности во время исполнения инвестиционного проекта 
наиболее эффективно способствовали достижению целей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Рис. 1. Схема осуществления опережающего контроля в  
процессе исполнения инвестиционного проекта 

Источник: собственная разработка 
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Определяя успехи и неудачи организации и их причины, мы получаем возможность 
достаточно быстро адаптировать организацию к динамичным требованиям внешней среды 
и обеспечить тем самым наибольшие темпы продвижения к основополагающим целям 
организации и успешной реализации инвестиционного проекта. 
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СТРАГЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ЗАСІБ  
ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ 

 

Одну з провідних ролей у економіці кожної країни світу відіграють інвестиції, оскільки 
без їх наявності неможливе економічне зростання та ефективне функціонування економіки 
будь-якої держави. Задовольнити інвестиційні потреби держави лише за рахунок 
внутрішніх інвестиційних ресурсів держави практично неможливо, тому цілком 
закономірно перед кожною країною світу постає проблема щодо залучення іноземних 
інвестиційних ресурсів. Сучасні тенденції розвитку світової економіки показують, що 
наявний попит на світові інвестиційні ресурси значно перевищує наявну пропозицію, тому 
за їх залучення між усіма країнами світу виникає конкурентна боротьба, перемогу в якій 
здобувають країни з більш сприятливим інвестиційним кліматом.  

Сучасний інвестиційний клімат України є несприятливим, тому проблема щодо його 
покращення є однією з ключових для української економіки. Для вирішення даної проблеми 
була розроблена Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (далі – Стратегія), 
необхідність впровадження якої зумовлена наступними чинниками внутрішнього і 
зовнішнього характеру: 

− у зв’язку з ухваленням на Саміті ООН зі сталого розвитку 17 глобальних Цілей 
сталого розвитку на період до 2030 року потребує актуалізації Стратегія сталого розвитку 
«Україна – 2020»; 

− в Україні внаслідок домінування протягом багатьох років ресурсо- та енергоємних 
галузей і технологій, сировинної орієнтації експорту та надмірної концентрації виробництва 
у промислових регіонах сформувалася така структура управління розвитком, яка загалом є 
неефективною та екологічно небезпечною; 

− рівень економічного розвитку та добробуту населення не відповідає природному, 
науково-технічному, аграрно-промисловому потенціалу України та кваліфікаційно-
освітньому рівню населення, соціально-історичним та культурним традиціям  
народу України; 

− Україна має міжнародні зобов’язання щодо сталого розвитку, визначені 
стратегічними документами ООН; 

− основою для впровадження інноваційних перетворень в Україні у напрямі сталого 
розвитку є Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; 

− в розроблених та затверджених стратегічних загальнодержавних, галузевих та 
регіональних документах не в повній мірі відображені цілі та завдання сталого розвитку; 

− українськими вченими підготовлено наукове обґрунтування переходу України до 
сталого розвитку та сформована відповідна громадська підтримка цього процесу. 

Основою для розроблення Стратегії стали 17 глобальних Цілей сталого розвитку на 
період до 2030 року, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» та Оновлена стратегія 
сталого розвитку ЄС. Стратегія також ґрунтується на SWOT-аналізі та аналізі прогалин 
політики, законодавчих актів, програм і планів у восьми галузях: економіка, соціальна 
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політика, природокористування та охорона довкілля, сільське господарство, енергетика, 
транспорт, регіональний і місцевий розвиток, освіта та наука [1]. 

Реалізація Стратегії спрямована на подолання бідності шляхом ефективної зайнятості 
населення, високої вартості робочої сили, накопичення людського і соціального капіталу, 
розвитку підприємницької активності населення, зміцнення середнього класу, підвищення 
соціальних стандартів і гарантій, а також надання необхідної соціальної підтримки 
вразливим групам населення. Пріоритетом політики сталого розвитку є забезпечення гідних 
умов праці та життя у власній країні. 

Визначальним у Стратегії є інноваційне спрямування вектору розвитку, який 
ґрунтується на активному використанні знань та наукових досягнень, стимулюванні 
інноваційної діяльності, створенні сприятливого інвестиційного клімату, оновленні 
виробничих фондів, формуванні високотехнологічних видів діяльності та галузей 
економіки, підвищенні енергоефективності виробництва, стимулюванні збалансованого 
економічного зростання, заснованому на притоці інвестицій у використання відновлюваних 
джерел енергії, в екологічно безпечне виробництво та «зелені» технології.  

Стратегія спрямована на виконання Україною міжнародних зобов’язань та створення 
реальних передумов для набуття Україною повноправного членства в Європейському 
Союзі, зокрема виконання «Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» [2].  

Розглянемо, на нашу думку, найголовнішу ціль даної Стратегії – сприяння 
інклюзивному збалансованому економічному зростанню та життєстійкій інфраструктурі. В 
рамках цієї цілі планується виконати наступні завдання: 

− забезпечити щорічне зростання валового внутрішнього продукту у середньому на 
рівні не менше 4 % на період 2016 – 2020 рр., 6 % – на період 2021 – 2025 рр. і 7 % – на 
період 2026 – 2030 рр.; 

− сприяти зміні структури експорту у бік зростання продукції та послуг з високою 
часткою доданої вартості, зокрема до 2030 року підвищити в структурі експорту частку 
продукції високотехнологічних секторів економіки до 15 %; 

− домогтися підвищення продуктивності в економіці шляхом диверсифікації, технічної 
модернізації, створення стимулів для інноваційної діяльності та збільшення кількості 
робочих місць; 

− підвищити рівень зайнятості населення до 65 % у 2030 році за рахунок створення 
нових робочих місць; 

− сприяти впровадженню проектів відновлення економіки у регіонах України, які 
постраждали від воєнних дій, на основі інноваційного промислового розвитку, що 
використовує екологічно дружні, ресурсо- та енергозберігаючі технології, відновлювальні 
джерела енергії, нематеріальне природокористування; 

− до 2030 року підвищити частку переробної промисловості у валовій доданій вартості 
до 30 % і підвищити рівень зайнятості у переробній промисловості до 19 %; 

− до 2030 року модернізувати інфраструктуру і підприємства базових галузей 
промисловості, зробивши їх збалансованими за рахунок підвищення ефективності 
використання ресурсів і ширшого застосування енергоефективних і екологічно безпечних 
технологій чистого виробництва та інтегрованих систем управління згідно з вимогами 
міжнародних стандартів; 

− до 2030 року забезпечити на 30 % оновлення та на 40 % зменшити ступінь зносу 
основних засобів виробництва у промисловості; 

− до 2030 року наростити частку реалізованої інноваційної продукції в обсязі 
промислової продукції до 15 %; 

− активізувати наукові дослідження, нарощувати технологічний потенціал 
промислових секторів, зокрема шляхом стимулювання інноваційної діяльності; 

− до 2030 року збільшити витрати державного бюджету на фінансування науки до 3 % [1].  
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