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СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

SECTION 1 ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT 

 

УДК 331. 104 

Чернявська Є. І. 

д. е. н., професор, 

професор кафедри економіки підприємства і  підприємництва, 

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК НАПРЯМ РИНКОВИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 

 

В системі виробничих відносин, що є формою розвитку економічної системи, факторів 

виробництва, економічної діяльності тощо, трудові відносини є найбільш складним і 

значущим елементом. Стосовно сучасного інноваційного характеру розвитку економіки 

трудові відносини доцільно розглядати в широкому і вузькому сенсах. У широкому сенсі 

трудові відносини – це відносини що організуються в суспільстві з приводу формування 

праці як сучасного фактору виробництва. Суб’єктами трудових відносин виступають перш 

за все громадяни і держава в особі державних органів управління, вищих посадових осіб, 

що визначають соціально-економічний розвиток економіки та країни. 

У вузькому сенсі трудові відносини – це відносини, які складаються в суспільстві з 

приводу використання праці як фактору виробництва. Суб’єктами трудових відносин 

виступають перш за все роботодавці і носії робочої сили.  

Дослідження показують, що трудові відносини в рамках економічної системи 

можуть принципово змінюватися. Так, в розвинутих країнах на при кінці ХІХ ст. 

трудове право було виокремлено в самостійну галузь права, тим самим було, що ринок 

праці не в змозі вирішити весь комплекс питань, які виникають з приводу послуг праці. 

На при кінці ХІХ початку ХХ ст. було також визнано, що колективно-договірне 

регулювання трудових відносин є необхідним механізмом ефективного розвитку 

трудових відносин та трудового потенціалу. Після ІІ світової війни під дією науково -

технічної революції і сутнісних змін в системі виробничих відносин трудові відносини і 

широкому, і вузькому сенсах зазнали нових принципових змін. Отримання освіти, 

високої кваліфікації на рівні суспільства і для більшої частини населення  стали 

природними цінностями, що закономірно знайшло своє відображення в понятті 

«людський капітал». Окремо необхідно звернути увагу на зв’язок науково-технічної 

революції як форми розвитку продуктивних сил, суспільного виробництва і характеру 

трудових відносин. Не може кваліфікована робоча сила відтворюватися на підставі 

примітивної оплати праці та командного стилю управління.  

Слід зазначити, що під дією розгортання процесів науково-технічного прогресу в 

Радянському Союзі в науковий оборот та практику управління народним господарством 
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було введено поняття «трудового потенціалу». Цим поняттям було визнано зростання ролі 

живої праці на переході до нового інтенсивного шляху відтворення суспільного 

виробництва. Але у Радянському Союзі, на відміну від Заходу, не було проведено 

операціоналізації нового поняття. Характер трудових відносин залишився незмінним, з 

тими же головними формами зайнятості та рівнем оплати праці, що стало однією  із причин 

загального кризового стану соціалістичної економіки, а згодом – однією із причин розпаду 

Радянського Союзу.  

Перехід до ринкової економіки – це пошук характеру трудових відносин в 

широкому і вузькому сенсах, який би зняв гальма в розвитку процесу праці, 

визначив необхідні умови для ефективного розвитку економічної діяльності підприємств 

та трудового потенціалу. Сьогодні, необхідно констатувати, що проведені ринкові 

реформи не відповідають умовам прогресивного розвитку ані процесу  праці, ані 

трудового потенціалу і, як не дивно, розвитку приватної власності як форми виробництва. 

Подолання існуючих деформацій в сфері праці, кризовому стані трудових відносин 

потребує суттєвих змін, удосконалень. Найважливішими напрямками цих змін 

повинні бути: 

− інституціоналізація трудових відносин відповідно до стандартів сучасної 

ринкової економіки. Суб’єкти повинна мати чітку операціональну матрицю прав і 

обов’язків. В даному питанні найбільш слабким місцем є матриця прав і 

обов’язків держави, державних органів, вищих посадових осіб, які визначають соціально-

економічні умови підприємницької діяльності, розвитку країни, праці [1]. В контексті 

економічного розвитку загальною основою формування  матриці прав і обов’язків 

держави повинна стати, наприклад, модель регулювання економіки за стандартами  

«магічного чотирикутника»; 

− удосконалення характеру трудових відносин в широкому і вузькому сенсах необхідно 

здійснити за реально діючою моделлю соціального діалогу та соціального партнерства. Рух 

в цьому напрямку потребує судової системи за принципами її незалежності від державної 

влади, створенням профспілок як дійсних організацій найманих працівників, визначенням 

основ заробітної плати як форми розвитку найманої праці та трудового потенціалу [2]; 

− чітка параметризація відносин між державою і підприємцями та підприємствами. 

Актуальними питаннями цього напрямку є урегулювання організаційних та 

економічних питань податків, в тому числі за використання робочої сили, а також 

перевірок різними державними органами і організаціями. Параметризація відносин між 

державою і підприємцями та підприємствами повинна відбивати закони розвитку сучасної 

ринкової економіки. 

Список літератури 

1. Чернявська Є. І. Удосконалення виробничих відносин як необхідність та головний фактор подолання 

системної кризи в економіці України / Є. І. Чернявська [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://dspace.msu. edu.ua:8080/bitstream/123456789/105/1/Tendentsii_planuvannya.pdf. 

2. Чернявська Є. І. Реструктуризація підприємства в умовах трансформаційної економіки: монографія / 

Є. І. Чернявська. – Луганськ :Вид-но СНУ ім. В. Даля, 2004. – 264 с. 

http://dspace.msu/
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ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  
ПОСЛЕДСТВИЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Трудовая миграция населения стала одной из движущих сил развития мирового хозяйства. 
Сегодня в трудовой миграции участвуют  практически все страны. Социально-экономические 
причины миграции для различных регионов мира различны. Миграция населения была и 
остается одним из самых приоритетных направлений как в экономической, политической, так и 
в правовой сфере для страны. В этом и состоит актуальность исследования. 

Под миграцией трудовых ресурсов понимают миграцию населения с целью 
трудоустройства за рубежом или в другом регионе страны в личных интересах. Подразделяется 
на безвозвратную, временную, сезонную. Также различают внешнюю (эмиграция, иммиграция) 
и внутреннюю (из села в город, межрайонные переселения и другие) миграцию населения [1]. 

Важнейшими побудительными мотивами и причинами международной миграции 
трудовых ресурсов являются различные факторы экономического и неэкономического 
характера. К причинам экономического характера следует отнести: различия в уровне 
экономического развития отдельных стран; наличие национальных различий в размерах 
заработной платы; существование органической безработицы в некоторых странах; 
международное движение капитала и функционирование международных корпораций. 
Причинами миграции рабочей силы неэкономического характера являются политические, 
национальные, религиозные, расовые, семейные и др. Однако, доминирующим мотивом 
трудовой миграции остается экономический характер [1]. 

Учѐт трудовой миграции в Республике Беларусь ведется Министерством внутренних 
дел. Общие итоги внешней трудовой миграции за январь – март 2017 года и этого же 
периода 2018 года показывают, что количество трудящихся, въехавших в страну, снизилось 
в 2018 году и составило 3510 человек (в 2017 году данный показатель составил 
4369 человек). Количество выехавших из страны трудящихся, наоборот, увеличилось и 
составило 2187 человек в 2018 году за январь – март. По количеству иммигрантов за 
январь – март 2018 года лидирует г. Минск (49 %), а на последнем месте находится 
Могилевская область (2,5 %). По количеству трудовых эмигрантов лидером является также 
г. Минск (32 %). Меньше всего эмигрантов сосредоточено в Минской области (0,55 %). 

Распределение трудящихся-эмигрантов по роду деятельности представлено на рис. 1. 

Рис. 1. Численность трудящихся-эмигрантов  
по роду деятельности, 01.01.2018 – 31.03.2018 г. 

Источник: [2] 
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Рабочие специальности среди трудящихся-эмигрантов наиболее востребованы 
(2036 человек), на втором месте находятся работники сферы обслуживания, торговли 
(110 человек). Менее популярны работники, занятые в сельском хозяйстве (27 человек), 
квалифицированные работники и специалисты (11 человек), а также руководители 
(1 человек). Проанализировав ситуацию, можно сказать, что за рубежом трудящиеся нашей 
страны в основном привлекаются к физическому труду, а квалифицированные специалисты 
менее востребованы, так как практически не составляют конкуренцию специалистам более 
развитых стран либо предпочитают работать в Беларуси и создавать ВВП своей страны. 

Распределение трудящихся-иммигрантов в РБ за период с 1 января 2018 г. по 31 марта 
2018 г. по роду деятельности изображено на рис. 2. 

Рис. 2. Численность трудящихся-иммигрантов  
по роду деятельности, 01.01.2018 – 31.03.2018 г. 

Источник: [2] 
 

Среди трудящихся-иммигрантов преобладают также рабочие специальности 
(871 человек). 787 трудящихся-иммигрантов приходится на квалифицированных 
работников и специалистов. На третьем месте находятся руководители (349 человек). 
Меньшую численность составляют рабочие сферы обслуживания и торговли (291 человек) 
и работники, занятые в сельском хозяйстве (107 человек). Причинами такой сложившейся 
ситуации на рынке труда в Беларуси являются обмен профессиональным опытом между 
различными странами и Беларусью, недостаток квалифицированных кадров, сокращение 
расходов на заработную плату более дешевой иностранной рабочей силе и др. 

Таким образом, наиболее популярными странами для трудящихся-эмигрантов являются 
Россия, Польша и Литва. В эти страны выезжают на работу в основном мужчины. 
Женщинам предлагают работать в таких странах, как Великобритания, Италия, Катар, 
Китай и Турция. Среди численности трудящихся-иммигрантов преобладают граждане 
Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Украины, Узбекистана, Польши, Литвы и Китая.  
В основной своей массе это мужчины. 

Такая ситуация на рынке труда является относительно стабильной на протяжении 
нескольких лет. Для республики это одна из проблем, решение которой чрезвычайно 
необходимо. Количество эмигрантов имеет тенденцию к росту. Этому способствует ряд 
причин: низкий уровень заработной платы в стране, оптимизация кадров, рост безработицы, 
низкая деловая активность и др. За пределами страны некоторые граждане имеют 
возможность получения более высокой заработной платы, нового профессионального 
опыта. Для государства это источник получения валюты, что, безусловно, улучшит 
состояние в национальной экономике и в обществе в целом. Но, с другой стороны, это 
приводит к снижению ВВП, уход от уплаты налогов, «утечка умов» и др. Поэтому в каждой 
проблеме имеются свои положительные и отрицательные стороны. 

Список литературы 
1. Трудовая миграция. Плюсы и минусы для стран принимающих и поставляющих рабочую силу / 

С. И. Животов; Донецкий нац. Унив. экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. – Донецк, 2009. 
2. Учѐт трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов за 2018 г [Электронный ресурс] / Офиц. сайт 

Мин-во внутренних дел РБ. – Минск. – Режим доступа: http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=16721. – Дата 
доступа: 10.05.2018. 

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=16721
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РИНОК АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ В  
УМОВАХ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

 

З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС перед ринками 
аграрної продукції України постали нові виклики, пов’язані з вибором і розбудовою 
ефективних інтеграційних напрямків за нових геополітичних умов. Участь вітчизняного 
аграрного сектору у міжнародних інтеграційних формуваннях, який є експортно-
орієнтованим і бюджетонаповнюючим для національної економіки, створює можливості 
для розширення зовнішньоекономічної діяльності України на європейські ринки аграрної 
продукції, зростання товарообігу та підвищення рівня міжнародної співпраці.  

Угода про асоціацію – не просто величезний бюрократичний документ, який скеровує 
важливі українські реформи, а й символ інтеграції. Україна врешті стане частиною єдиного 
ринку ЄС, принаймні на рівні товарів та послуг. Українські підприємства зможуть поступово 
здобувати в Європі більше партнерів, клієнтів тощо. Важливими тут будуть подальші 
специфічні угоди. Наприклад, так звані ACAA, які передбачають взаємне визнання стандартів 
промислової продукції, що значно полегшуватиме взаємний вихід на ринки [1]. 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі є частиною Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом. В ній йдеться про такі ключові моменти для 
України, як відкриття ринків шляхом поступового скасування митних тарифів, надання 
безмитного доступу в рамках квот.  

Для сільськогосподарської продукції з моменту тимчасового застосування Угоди з боку 
ЄС та її ратифікації Україною мита буде скасовано на 35,2 % тарифних ліній Україною та 
83,1 % – Євросоюзом. Що стосується решти товарів, то по 52 % тарифних ліній Україна 
запроваджує перехідні періоди тривалістю від 1 до 7 років, на 9,8 % – часткову 
лібералізацію та на 3,0 % – безмитні тарифні квоти. Це означає, що для особливо чутливих 
секторів поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі дає українським виробникам 
більше часу для адаптації до конкурентнішого середовища, водночас надаючи споживачам 
більший вибір продуктів за нижчими цінами [2]. 

Варто розглянути особливості торговельного режиму, встановленого Росією на фоні 
поглиблення економічної співпраці України з ЄС. Так, падіння експорту до Росії 
розпочалось ще в 2012 р., коли Україна експортувала до Росії товарів на 17,6 млрд. дол. 
США, за друге півріччя 2014 – перше півріччя 2015 р. – 6,4 млрд. дол. США, що становить 
36 % в порівнянні з 2012 р. Як наслідок, частка російського ринку зменшилась з 25,6 % у 
2012 р. до 14,6 % в першому півріччі 2015 р. та продовжує скорочуватись [3]. 

Позитивні очікування від зони вільної торгівлі між Україною та ЄС мають вагоме 
значення для вітчизняного аграрного сектору, оскільки поряд з існуючими і такими, що 
динамічно розвиваються торговельними відносинами в аграрній сфері, сторони вирішили 
надати одна одній певні преференції у торгівлі. За оцінками вчених НААН України, 
загальна вартість українського експорту квотної агропродовольчої продукції до ЄС може 
становити майже 1,5 млрд. дол. США за умови повного використання тарифних квот. 

За підсумками 2017 р., зовнішньоторговельний обіг аграрною та харчовою продукцією 
між Україною та країнами Європи збільшився на 30,8 %, або $1,9 млрд, та становив 
$8,1 млрд. При цьому Україна експортувала продуктів до країн ЄС на $5,8 млрд, таким 
чином сформувавши досить серйозне позитивне сальдо в нашій двосторонній торгівлі. 

Найбільшу питому вагу в структурі експорту до країн ЄС мали такі види 
сільськогосподарської продукції: зернові злаки – $1,7 млрд; олія – $1,4 млрд; насіння 
олійних культур – $1,1 млрд; залишки і відходи харчової промисловості – $497,5 млн; 
плоди, горіхи та цедра – $139,2 млн; м’ясо та харчові субпродукти свійської птиці –
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$133,7 млн; мед – $98,8 млн; вироби із зерна та хлібних злаків – $96,1 млн; шкіра із шкур 
ВРХ, овець, ягнят та інших тварин – $75,7 млн; соки – $70,7 млн; казеїни, альбуміни – 
$40,3 млн; продукти з какао-бобів, шоколад – $38,2 млн; продукти переробки овочів, 
плодів – $38 млн та інші товари [4]. 

Поки що експортує Україна переважно сировину, зокрема, аграрну, але Угода створює 
кращі умови для експорту переробленої продукції. На неї часто мита повністю зняті, а на 
сировину зняті лише частково (у рамках квот). Тому Угода радше сприяє перетворенню 
України на щось суттєвіше, ніж «сировинний придаток» Європи. 

Цифри останньої статистики свідчать про те, що українські виробники почали 
нарощувати експорт товарів із доданою вартістю. Такі темпи торгівлі дали поштовх до 
ініціювання збільшення квот. До слова, сьогодні право експорту до ЄС мають 
вже 288 українських підприємств. Зокрема 108 експортують на цей ринок харчову продукцію. 

Наприкінці 2016 року Європейська комісія прийняла пропозицію українських 
виробників і в травні 2017 року збільшила квоту на крупи та борошно на 7,8 тис. т, овес – 
на 4 тис. т, кукурудзу – 650 тис. т, мед – 3 тис. т, пшеницю – 100 тис. т, виноградний сік – 
500 т, перероблені томати – 5 тис. т, ячмінь – 350 тис. т. 

Станом на 4 жовтня 2017 р. вже вичерпано на 100 % імпортні тарифні квоти ЄС на такі 
українські товари, як: мед, цукор, ячмінна крупа та борошно, оброблені томати, виноградний та 
яблучний сік, овес, ячмінь, кукурудза, пшениця. На 98 % вичерпано квоту на безмитний 
експорт солоду та пшеничної клейковини. Експерти відзначають, що у порівнянні з минулим 
роком динаміка закриття квот значно прискорилася. Але залишається низка товарів, де квоти не 
вичерпано взагалі: баранина, яловичина, гриби, продукція з обробленого молока тощо. 

Україна входить до ТОП-10 найбільших постачальників агропродукції до ЄС (8-ме 
місце). Водночас, за багатьма позиціями Україна традиційно посідає перші місця, займаючи 
суттєві ніші ринку: по пшениці – 32 % від загального імпорту ЄС, кукурудзі – 62 %, 
ячменю – 74 %, вівсу – 68 %. У свою чергу, Україна імпортує з ЄС зернові культури, 
насіння олійних, какао-боби і шоколад, різні харчові продукти, спирт і алкогольні напої, 
відходи переробної промисловості та тютюнові вироби. 

Таким чином, зона вільної торгівлі принесла українським виробникам додаткові 
можливості для експорту, проте її умови не можна назвати ідеальними та надто вигідними 
для українців. Відштовхуючись від цього, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України ініціює аналіз (форсайт) поглиблення умов торгівлі з Європейським Союзом: 
перегляду умов вільної торгівлі, митний союз та інші можливі додаткові механізми. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ СФЕР 
ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ 

 

Визначення предметних сфер глобального економічного врядування (ГЕВ) дозволить 
якісно викоремити ті царини, які вимагають особливих іструментів спрямованої дії задля 
досягнення цілей економічного розвитку. 

Відповідно, на сучасному етапі розвитку світової економіки можливо сконструювати 
наступну схему, що відображає складну систему предметних сфер глобального 
економічного врядування. Причому в якості глобального економічного врядування ми 

https://agropolit.com/news/5035-ukrayina-vje-vikoristala-9-kvot-na-bezmitniy-eksport-do-yes
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/dcfta_guidebook_web.pdf
http://minagro.gov.ua/node/25274
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розуміємо, як те, що спрямовано на вирішення суто економічних питань, так і те 
врядування, яке використовує економічний інструментарій. Так, ті субєкти глобального 
економічного врядування, які, відповідно до засадничих документів, до організаційної 
форми, до сектору до якого належать, прямо не мають на меті здійснення економічного 
впливу теж можуть його реалізовувати. 

В табл. 1 запропоновано систему предметних сфер глобального економічного 
врядування, які умовно поділено на суто сфери ГЕВ, які зазвичай зазнають точкового 
цілеспрямованого впливу з боку різних субєктів ГЕВ, та предметні площини ГЕВ, або ті 
напрями глобального економічного врядування, які мають на меті вирішення комплексних 
проблем та завдань, що постають в результаті функціонування глобальної економіки. 

Таблиця 1 
Система предметних сфер глобального економічного врядування 

          Предметні площини ГЕВ 
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Економіка:      

Фінанси      

Торгівля      

Ринки праці      

Ринки сировини      

Виробництво та 
ланцюги 
створення 
вартості 

     

Конкуренція      

Скорочення 
рівня бідності 
та нерівності 

     

Виробництво 
суспільних благ 

     

Технологічний 
та науковий 
розвиток 

     

Політика та 
державне 
управління 

     

Військові 
конфлікти та 
громадянські 
війни 

     

Екологія      

Соціальний 
розвиток 

     

Культура      
 

1)
 в порядку зниження ступеню перетину взаємовпливу предметних сфер 

найвищий   найнижчий 
Джерело: розроблено автором 

 

Відповідно до запропонованої системи предметних сфер глобального економічного 
врядування, вони є взаємоповязаними. В більшій мірі це стосується того, як предметні 
площини ГЕВ, включають в себе вирішення комплексу питань, що стсуються різних сфер 
ГЕВ. Втім, не варто забувати і про те, що глобальне економічне врядування здійснюється і в 
межах окремих сфер, бальше того, напрям може бути спрямований як на вирішення 
глобальних проблем в цілому, так і на ті, які вирішуються глобальними акторами на 
глокальному (міжнародному, міжрегіональному, регіональному, національному) рівні. 
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Наступні дослідження мають бути спрямовані на більш детальний аналіз реалізації 
глобального економічного врядування в межах кожної зі сфер, включно з аналізом 
механізмів та інструментарію його здійснення. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ BEPS В МЕЖАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Глобалізація дала багато переваг бізнесу. Вільних рух капіталу та робочої сили, 
перенесення підприємств до країн третього світу, телекомунікаційні та технічні 
вдосконалення запустили процес стирання торгівельних кордонів. Це призводить до того, що 
компанії та корпорації намагаються мінімізувати податковий тиск. Компанії виводять свої 
прибутки у офшорні та оншорні зони, уникають сплати податків, користуючись угодами про 
уникнення подвійного оподаткування, використання гібридних схем, тощо. Як результат, у 
2013 році Великою Двадцяткою (далі – G20), за ініціативи Організації економічного 
співробітництва та розвитку, було прийнято План дій щодо запобігання розмиттю податкової 
бази та виведення прибутку із країни без сплати податків (далі – План BEPS) [1, c. 8]. 
Більшість країн у світі реагують з обережністю на План дій G20, за винятком Європи, яка 
встановлює нову планку щодо реформування податкової системи. Станом на квітень 
2018 року, до плану BEPS взагалі не приєдналися Білорусія, країни Північної та Центральної 
Африки, країни Ближнього Сходу, деякі країни Південної Америки [2, c. 7 – 10]. 

План BEPS передбачає 15 дій для забезпечення міжнародних податкових правил та 
протидії агресивному податковому плануванню. Головними аспектами плану є 
автоматичний обмін інформацією, що передбачає оприлюднення імен вкладників банків 
(наприклад, банківська таємниця Швейцарії взагалі скасована з лютого 2018 року), 
контроль за трансфертним ціноутворенням, тест основної діяльності (тобто податки мають 
сплачуватись там, де ведеться діяльність підприємством, а не в офшорних зонах), боротьба 
з незаконними «tax rulings» (справа Еврокомісія проти Amazon, Ірландія проти Apple), та ін. 

Деякі європейські країни, які погодилася приєднатися до Плану BEPS, тепер змушені 
перебудовувати свою економіку та позбуватися статусу офшорної зони. До таких країн 
належать Нідерланди, Люксембург, Ірландія.  Тож розглянемо більш детально, на які зміни 
доведеться піти цим країнам. 

7 липня 2017 року Нідерланди прийняли пакетом 82 зміни до нормативно-правових актів, 
що пов’язані із імплементуванням Плану BEPS. Нідерланди активно співпрацюють з країнами 
ЄС та Організацією економічного співробітництва та розвитку, щоб зарекомендувати себе як 
країну рівних можливостей як для резидентів, так і нерезидентів [3, c. 28]. 

Люксембург має вдосконалити все своє міжнародне податкове законодавство, а саме: 
законодавство щодо виводу доходів, боротьби з гібридними режимами. Люксембурзький 
парламент здійснив численні заходи для посилення податкової прозорості у відповідності з 
останніми директивами ЄС та стандартами BEPS, а саме: реалізував правила автоматичного 
обміну інформацією про податкові рішення та правила непублічної звітності CbyC. 
Люксембурзький уряд нещодавно зазначив, що конфіденційною інформацією слід 
обмінювати лише між податковими органами, а не надавати їй публічності [3, c. 26]. 

Ірландія має балансувати між  статусом інвестиційно привабливої країни та країною з 
офшорними характеристиками. З 1 січня 2020 року Ірландське законодавство обмежить 
можливості для деяких гібридних структур. Зміняться правила нарахування податку на 
виведений капітал [3, c. 20]. 

З 1 січня 2019 року, бізнес в Європі очікують нові правила, передбачені Директивою 
2016/1164 «Про правила запобігання ухиленню сплати податків» (Anti Tax Avoidance 
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Directive), а саме: оподаткування контрольованих іноземних компаній; запобігання 
гібридних невідповідностей (подвійне НЕ/оподаткування); оподаткування активів при їх 
переміщенні; обмеження вирахування відсотків [4]. 

На нашу думку, нововведення істотно посилять фіскальні механізми членів ЄС і 
мінімізують можливість оптимізації податкових зобов’язань. Таким чином, українськім 
компаніям при податковому плануванні слід аналізувати зміни в податковому законодавстві 
країни контрагента та слідкувати за змінами у міжнародному податковому законодавстві. 
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ШЛЯХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОЛЬЩІ ДО  
ТА ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Питання євроінтеграції актуальне не лише для Україні, а також і для багатьох інших 
держав. Євроінтеграція є значним економічним, політичним та соціальним кроком будь-
якої держави, який відкриває широкий спектр можливостей для країн, але все ж таки 
існують деякі недоліки. 

Польща, на відміну від України, почала євроінтеграцію відразу ж після здобуття 
незалежності в 1989 році. Вже у грудні 1991 року Євросоюз підписав з Польщею так звану 
Європейську угоду (тодішній аналог Угоди про Асоціацію), яка передбачала підготовку до 
вступу в ЄС. Вже в 1994-му поляки подали заявку на членство. Польща стала Членом 
Євросоюзу 1 травня 2004 року, а до зони Шенген приєдналася 21 грудня 2007 року [4]. 

Основною передумовою вступу Польщі в ЄС був кризовий економічний стан країни, з 
яким поляки хотіли впоратися шляхом зближення з Європою. Потужна і розвинена сучасна 
Польща до євроінтеграції значно страждала від прояву фінансової світової кризи. Але 
сьогодні Вона є прикладом країни, де ефективні економічні та суспільно-політичні реформи 
призвели до потужного економічного зростання та політичної стабільності [3]. 

1 травня 2004 року. Польща вступила в Європейський союз. За це рішення на 
національному референдумі висловилися 74 % поляків, 22,5 % – проти. А вже через 4 роки 
після вступу в ЄС, під час опитування центром TNS OBOP в лютому 2008 року, лише 5 % 
поляків не схвалювали перебування країни в Євросоюзі. У той же час, позитивні наслідки 
від членства в ЄС задекларували понад 80 % опитаних [1]. 

Процес інтеграції Польщі до Європейського Союзу був успішним завдяки 
демонструванню нею послідовних і наполегливих дій, незалежно хто очолював уряд чи був 
президентом країни. Приєднання до ЄС стало можливим завдяки прогресивним поглядам 
громадянського суспільства, церкви, профспілок, інших недержавних організацій на 
євроінтеграцію. Важливим чинником стало сприяння провідних країн ЄС і насамперед 
Німеччини і Франції [5]. 

Серед переваг, які отримала Польща у приєднанні до єврозони: зменшення валютно- 
курсового ризику, пожвавлення торгівлі, покращення іміджу Польщі, зріст напливу 
інвестицій, конкурентні переваги. Звісно, у першу чергу, найбільш зацікавлені у 
європідприємці, оскільки саме ці чинники сприятимуть у провадженні бізнесу. До загроз, 
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що виникнуть після запровадження євро, відноситься втрата незалежної монетарної 
політики, втрата суверенної економіки, а також тимчасовий спад ВВП, зріст цін [6]. 

Розмір номінального ВВП Польщі протягом усього періоду плавно зростав. У 2003 році 
ВВП досяг показника 200 млрд. дол. США. 

Рис. 1. Розмір номінального ВВП в Польщі, 1994 – 2004 р., млрд. дол. США 
Джерело: [2] 

 

З приводу експорту та імпорту, тенденції їх зміни схожі. З 1998 року і до 2004 року 
обсяг експорту та імпорту збільшувався з незначними коливаннями. 

Рис. 2. Об’єм експорту та імпорту Польщі, 1994 – 2004 р., млрд. дол. США 
Джерело: [2] 

 

Отже, в країні існують проблеми з інтенсифікацією сільськогосподарського 
виробництва, тому що кількість зайнятих у сільському господарстві суттєво перевищує 
частку сільськогосподарського виробництва у структурі ВВП; суттєво важливою для 
економіки країни залишається промисловість; країна поки що не досягла 
постіндустріального рівня розвитку [7]. 

Щоб досягти оптимізації відносин із Європейським Союзом, Україна повинна: добре 
засвоїти досвід країн Центральної Європи і Балтії, особливо Польщі, яка впевнено проводила 
переговорні процеси про вступ до ЄС, оперативно вирішувала внутрішні соціально-
економічні проблеми; нове українське державне керівництво має чітко задекларувати 
незмінність зовнішньо-політичного курсу на євроінтеграцію, проводити відкриту, прозору і 
зрозумілу для своїх громадян і світу інтеграційну політику, сповідувати європейські норми і 
стандарти життя; розробити чітку програму дій уряду з виконання угоди про асоціацію 
Україна – ЄС і механізми її реалізації. Варто пам’ятати, що ефективність виконання взятих на 
себе зобов’язань є своєрідним індикатором для Європейського Союзу [3]. 
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ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ДЛЯ РИНКУ СИРУ В УКРАЇНІ 
 

Продовольчий сектор в Україні цікавий для міжнародної торгівлі. Втім варто 
враховувати, що Україна експортує переважно сировинні товари, а імпортує готові. Через 
це постає необхідність додатково проаналізувати можливості, що відкриваються для 
галузей готових товарів. Зокрема, пропонується розглянути потенціал міжнародної торгівлі 
для ринку сиру в Україні. 

Виробництво сиру здійснюють понад 150 підприємств, 2/3 з яких виготовляють тверді 
сичужні сири, решта – м’які і плавлені. У 2017 р. молока виробили 10,1 млн. т. в 
промислових і приватних господарствах, що на 2,9 % менше, ніж в 2016 р. Для виробництва 
сиру використовували 6 % (близько 606 тис. т). За січень – жовтень 2017 р. було отримано 
2,3 млн. т. промислового молока, це на 1,8 % більше, ніж за аналогічний період 2016 р. При 
цьому поголів’я корів скоротилося на 1,9 % і склало 2,1 млн. В сільськогосподарських 
підприємствах наявно 474 тис. корів, решта 1,636 млн. – у населення. Поголів’я скоротилося 
на 3,2 % і 1,5 % відповідно. Виробництво сиру з 2013 р. знизилося на 38 % [1]. Важливо 
акцентувати, що з липня 2018 р. молокопереробні підприємства зможуть купувати сировину 
тільки в спеціалізованих фермерських господарствах. Такий стан відповідає європейській 
директиві про якість молока. 

За підсумками 2017 р. найбільші українського гравці ринку наступні: «Терра Фуд», 
ТОВ «Торговий дім «Західна молочна група», «Молочний альянс», «Мілкіленд», «Клуб 
Сиру», «Бель Шостка Україна». За прогнозами до 2021 р. світове виробництво сиру досягне 
23,5 млн. т., а до 2030 р. цифра збільшиться до 1 млрд. т. За підсумками 2016 р. в світі 
випустили 21,4 млн. т. сиру. Ключові виробники у світі – США та ЄС. Китай планує 
зайняти певну частку на ринку, але поки тільки збільшив імпорт на 18 %. Традиційні 
постачальники сиру в Україну не змінюються вже впродовж декількох років. Лідируючі 
30 % від загального обсягу продукції, що ввозиться залишаються за Польщею. Німеччина і 
Франція ввозять менше – 24 % і 14 % відповідно. Решта 32 % ввозять з Італії, Естонії, 
Латвії, Іспанії, Греції, Литви, Нідерландів, Швейцарії. Для збільшення імпорту з країн ЄС 
уряд скоротив ввізні мита на сир до 6,7 % [2]. 

Що стосується України, то в 2017 р. наша держава експортувала на 12,4 % більше 
сирної продукції, ніж в 2016 р. (рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка експорту та імпорту сиру Україною, 2015 – 2017 рр., т. 
Джерело:[2] 
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Обсяг експорту склав 9 тис. т. продукції. Сир «Комо-експерт» протягом двох років 
залишається лідером з експорту сиру в країни СНД. Основними експортерами є компанії 
Комо експорт, Клуб Сиру, Лакталіс Україна, Бель Шостка, Мілкіленд (рис. 2). 

Рис. 2. Розподіл експорту сиру за компаніями виробниками, 2017 р. 
Джерело:[ 2] 

 

В кінці 2017 р. «Молочний альянс» здійснив перші відвантаження сирів в ОАЕ і США. 
Експортний асортимент – плавлені сири «Шоколадний»,«Медовий» і «Янтар», м’який сир 
«Провволлоне» та «Провволлоне копчений». Для експорту була створена нова торгова 
марка – ТМ Family Harvest. Як зазначають офіційні джерела ГК«Молочний альянс», 
переговори з клієнтами в ОАЕ щодо поставок продукції в арабські країни тривали близько 
9 місяців, втім вже підписано довгостроковий контракт. 

В свою чергу імпорт становив 10 тис. т, що майже на 42 % [3] більше, ніж 2016 року.  
Це свідчить про покращення ситуації на внутрішньому ринку та готовність споживачів 
купувати більш дорогий та якісний продукт. Ще одним фактором зростання імпорту є ціновий 
перерозподіл: на сьогодні звичайний український твердий сир сортів «голандський», «радомер» 
та подібних коштує за кілограм приблизно на 15 % − 30 % дешевше, ніж імпортний «брі», 
«блю» та подібні, через це споживач надає перевагу імпортним продуктам.  

Український ринок є дуже привабливим з точки зору великої чисельності населення, втім 
менш цікавим з точки зору доходів покупців. Тим не менше, лише 21 % покупців економлять 
на продуктах харчування, а приготування їжі є другим після перегляду телебачення 
дозвіллям, яким займаються щотижня 66 % українців [4]. Оскільки 70 % [5] населення 
проживає у містах, а продукти харчування є першочерговими, потенціал ринку дуже значний. 

Що стосується внутрішнього споживання, то в середньому українці споживають 
близько 4 кг сиру на рік. Найпопулярнішими видами вже протягом багатьох років 
залишаються «Голландський» і «Російський». Портрет споживача твердого сиру: чоловік 
або жінка у віці від 25 – 45 років з доходом вище середнього, які віддають перевагу 
здійснювати покупку в супермаркеті. Молоді люди вважають за краще купувати фасований 
або нарізний сир: це зручно і його можна взяти, наприклад, в похід. Старше покоління 
віддає перевагу відрізного продукту, тому що вважає сир в формі головок якіснішим.  

Ринок сиру України досить конкурентоспроможний і, незважаючи на його стагнацію 
протягом декількох років, виробники намагаються компенсувати втрати завоюванням 
іноземних регіонів. Сири українського виробництва переважно високої якості і 
відповідають багатьом світовим стандартам, але через складну економічну ситуацію і 
низьких купівельних можливостей деякі виробники змінили рецептуру виробництва сиру і 
стали випускати сирні продукти. Є потенціал, що продукти сироваріння від українських 
виробників посилять позиції на іноземних ринках. 

Таким чином, ринок сиру в Україні цікавий як для імпорту, так і для експорту. Імпорт 
сирів вже на значному рівні та зростає зі збільшенням доходів населення. Зважаючи на значну 
кількість населення Україна є цікавим ринком збуту для іноземних виробників сиру. В свою 
чергу, українські виробники все активніше адаптуються до міжнародних потреб на ринку сиру 
та вже почали вести експортну діяльність, розширюючи ринок збуту. Слід відзначити, що 
лідером за експортом сиру з України є «Комо Експорт». Зважаючи на значні можливості 
виробництва молочної сировини в Україні, впровадження необхідних технологій та активна 
ринкова позиція можуть вивести українських виробників сиру на провідні позиції у світі. 
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ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ У ВРЕГУЛЮВАННІ  
ТОРГОВЕЛЬНИХ СПОРІВ У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ 

 

Механізм врегулювання суперечок у Світовій організації торгівлі (далі – СОТ) 
визначається Домовленістю про правила і процедури врегулювання суперечок (далі – 
Домовленість) [1]. Процедура врегулювання суперечок в рамках СОТ є чітко 
регламентованою, що дозволяє прогнозувати строки та стадії врегулювання суперечки. Як 
показує практика середній період часу вирішення спору складає 2 роки. 

Основні завдання процедури вирішення спорів у рамках СОТ: розв’язання спорів; 
забезпечення захисту та передбачуваності багатосторонньої системи торгівлі; захист 
взаємних прав та обов’язків; тлумачення положень угод. 

Кожна суперечка в СОТ на будь-якому етапі передбачає наявність принаймні двох 
сторін, кожна з яких є членом СОТ: Країна-позивач, що звертається зі скаргою на дії, які 
ймовірно суперечать вимогам СОТ (сторона, що подає запит на проведення консультацій). 
Країна-відповідач, що порушила зобов’язання, які визначаються угодами СОТ (сторона, до 
якої подається запит на проведення консультацій). Треті сторони суперечки є країнами-
членами СОТ, які мають суттєвий інтерес щодо врегулювання суперечки [2]. 

Процес вирішення спорів в рамках СОТ здійснюється в два етапи: розгляд справи 
панеллю; розгляд справи апеляційним органом (за умови подання апеляції). 

1. Консультації. Відповідно до ст. 4 Домовленості, консультації є обов’язковим етапом 
процесу вирішення спорів [1]. Будь-який запит на проведення консультацій має бути 
поданий у письмовій формі та включати опис: застосованих заходів; наявних фактів 
порушень;  правову основу скарги; ті положення або принципи СОТ, що були порушені. Ця 
стадія надає можливість сторонам на двосторонньому рівні врегулювати питання і дійти 
взаємоприйнятного рішення, не вдаючись до розгляду Групою експертів.  

Домовленість також встановлює терміни для проведення консультацій: якщо не 
вдалося врегулювати суперечку шляхом консультацій протягом 60 днів від дати запиту на 
проведення консультацій (20 днів для швидкопсувних товарів), країна-позивач може 
негайно звернутися із заявою про створення групи експертів. Консультації проводяться з 
дотриманням конфіденційності [2]. 

Слід зазначити, що країни-члени СОТ намагаються вирішити суперечки на стадії 
консультацій. Більше, ніж 150 суперечок було вирішено на етапі консультацій без 
створення групи експертів. Таким чином, майже третина суперечок, які розглядаються в 
СОТ, може бути вирішена протягом короткого періоду, без додаткових витрат [3]. 

2. Створення Групи експертів та їхнє призначення. Заснування панелі для розгляду 
справи регламентується положенням п. 1 ст. 6 Домовленості [1].  

Етап розгляду суперечки групою експертів розпочинається із запиту про створення групи 
експертів. Цей документ розробляється країною-членом СОТ, що звертається із запитом на 
проведення консультацій, і є дуже важливим, оскільки саме він визначає та обмежує коло 
питань і заходів, які розглядаються в рамках урегулювання суперечки, а тим самим і 
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юрисдикцію групи експертів [3]. Групи експертів створюються Органом з вирішення спорів  
(далі – ОВС) лише за письмовим запитом країни-позивача. Країна-член СОТ, щодо заходів 
якої порушено суперечку, не може блокувати створення групи експертів. 

Група експертів, відповідно до п. 5 ст. 8 Домовленості, передбачає наявність трьох 
пеналістів однак за погодженістю сторін можливе збільшення їх кількості до п’яти [1]. 
Члени панелі повинні мати достатню кваліфікацію та знання права СОТ, бути фахівцями у 
питаннях вирішення суперечок чи міжнародними торгівельними експертами, та бути 
незалежними від сторін суперечки.  

Призначенння Групи експертів (панелі): аналізують усі факти, обставини справи та 
робить свої висновки таким чином, щоб Орган з вирішення спорів міг надати свої 
рекомендації та приписи; за результатом розгляду готує звіт та відповідне рішення у справі; 
має право отримувати всю необхідну інформацію та залучати експертів для отримання 
відповідей на запитання, що потребують спеціальних знань.  

3. Розгляд справи та звіт Групи експертів. Правове регулювання процедури вирішення 
спорів в рамках розгляду справи панеллю закріплюється ст. 12 Домовленості. Перед 
першим засіданням панелі кожна зі сторін має надати їй свої письмові доводи. На першому 
засіданні сторони по справі та інші члени-СОТ, які заявили свій інтерес у справі також 
надають свої доводи та аргументи однак зазвичай в усній формі. На другому засіданні 
сторони по справі надають свої доводи у письмовій формі. Група експертів повинна давати 
об’єктивну оцінку справі, що передається на її розгляд, зокрема об’єктивну оцінку фактів 
справи та можливості застосування положень відповідних охоплених угод та відповідності. 

Група експертів повинна розглянути справу та підготувати остаточний звіт протягом 6 
місяців (не більше 9 місяців) з дати затвердження складу Групи експертів. У разі, якщо 
сторони не подають звернення (апеляцію) щодо перегляду рішення Групи експертів, Орган 
з вирішення спорів має затвердити Звіт Групи експертів протягом 60 днів з дня 
розповсюдження Звіту серед членів СОТ [1].  

Прийнявши експертний висновок та заслухавши відгуки сторін на нього панель 
приймає рішення та надає сторонам для ознайомлення описову його частину (факти та 
аргументацію) відповідно до якої сторони мають два тижні щоб привести свої коментарі 
та/чи аргументи. Після цього сторони мають тиждень для надання своїх коментарів щодо 
цього проміжного відгуку панелі. Після вказаного періоду для надання сторонами своїх 
коментарів починається новий двотижневий період протягом якого панель розглядає доводи 
сторін та за своїм рішенням може або додатково призначити засідання (у ці два тижні) або 
остаточно вирішити справу. Три тижні по тому, це рішення панелі розповсюджується поміж 
усіма іншим державам-членам СОТ для ознайомлення.   

Згідно з положенням п. 4 ст. 16 Домовленості рішення панелі стає рекомендацією чи 
рішенням ОВС якщо: 1) протягом 60 днів не буде відхилено консенсусом ОВС;  2) протягом 
60 днів «винна» сторона офіційно не повідомить ОВС про своє рішення подати апеляцію до 
Апеляційного органу [1]. 

4. Розгляд справи Апеляційним органом (далі – АО). Кожна зі сторін має право подати 
апеляцію. Апеляційна заява розглядається трьома членами АО. АО складається з семи членів 
які назначаються ОВС на чотири роки. Членом АО може бути лише відома у професійних 
колах людина, яка має достатній авторитет та довіру. Також члени АО мають бути фахівцями з 
права СОТ та добре розумітися у міжнародних торговельних відносинах. Апеляційний розгляд 
справи не передбачає повністю новий її перегляд, а лише перевірку суто правових її аспектів та 
насамперед правильності інтерпретації панеллю тих чи інших положень угод СОТ.  

Відповідно до положеня п. 5 ст. 17 Домовленості апеляційний розгляд справи не 
повинен перевищувати 60 днів, однак у особливо складних випадках він може бути 
пролонгованим ще на 30 днів. За результатами апеляційного розгляду готується рішення-
відгук яке далі надається ОВС для затвердження. Рішення-відгук АО вважається 
автоматично затвердженим ОВС якщо на протязі 30 днів воно не буде відхилено за 
консенсусом ОВС (тобто консенсусом представників усіх країн-членів СОТ) [4]. 

5. Імплементація рішення. Протягом 30 днів з дати затвердження Звіту Апеляційного 
органу сторона-відповідач на засіданні Органу з вирішення спорів повинна повідомити про 
свою готовність виконати відповідні рекомендації. У разі, якщо рекомендації не можуть 
бути імплементовані негайно, стороні-відповідачу надається розумний термін для 
виконання рекомендацій (до 18 місяців) [3]. 
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Отже, процедура вирішення спорів в рамках СОТ загалом підтверджує свою 
життєздатність та змогу протистояти окремим політичним тискам економічно розвинених 
держав на менш розвинені. Вирішення питання ефективного врегулювання торговельних 
суперечок в рамках СОТ не лише робить свій внесок в процес забезпечення примусового 
застосування міжнародних торговельних зобов’язань в сфері права цієї організації, а й 
позитивно впливає на кодифікацію міжнародного торговельного права. 
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ГЛОБАЛЬНА МАРКЕТИНГОВА МОДЕЛЬ 
 

Мета сегментації світового ринку з точки зору глобальних підприємців полягає в пошуку 
оптимальної групи споживачів, які об’єднані за певними ознаками, тобто оптимального 
сегмента або сегментів ринку. Стратегії охоплення ринку, що базуються на його сегментації, 
дають змогу забезпечити певні конкурентні переваги продукції, та відрізняють її із загальної 
маси товарів, представлених на ринку. Якщо підприємство обирає ту чи іншу стратегію 
охоплення ринку, воно повинно враховувати: свої ресурси, однорідність товару та ринку, етап 
життєвого циклу товару, знання щодо конкурентів та їх маркетингових стратегій. Відправною 
точкою для проведення сегментації ринку може бути також діапазон переваг і запитів 
споживачів. Визначення однорідних сегментів ринку дає змогу організувати маркетингову 
діяльність із урахуванням вимог цих конкретних сегментів. 

Використання Глобальної маркетингової моделі допомагає значно оптимізувати 
організаційну структуру підприємств шляхом з’ясування та налагодження внутрішніх та 
зовнішніх процесів, ролей, прав рішень та механізмів контролю (рис. 1). Модель 
складається з чотирьох окремих блоків, кожен з яких виконує чітку роль. 

Рис. 1. Глобальна маркетингова модель 
Джерело: [1] 

 

1. Глобальна організація. Забезпечує глобальну стратегію, централізоване дослідження 
та розробку нових продуктів. 

Глобальна організація: 

− визначає глобальну маркетингову стратегію; 

− досліджує та розробляє нові продукти 

Регіональна організація 

− проводить маркетингову сегментацію ринку; 

− забезпечує обмін знаннями та найкращими 

практиками в різних регіонах 

Кластери 
− готують плани продажів і маркетингу для країн; 
− визначають цінову політику; 
− гарантують виконання локальних потреб 

Локальна організація 
− виконує комерційні плани; 
− зосереджується на продажах; 
− досліджує місцеві ринки 

Регіональний 

вклад 

Масштаб 

ефективності 

та експертизи 

в регіоні 

Локальна 
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http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/981_019
http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29063.pdf
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2. Регіональна організація. Пов’язує глобальний хаб та регіональні ринки, приймає 
рішення щодо запуску продуктів із регіонального портфоліо та створення центрів досконалості. 
Регіональні центри прогнозування попиту проводять маркетингову сегментацію ринку та 
здійснюють економічно вигідні оцінки місцевого попиту на окремі продукти. 

3. Кластери. Виступають природними підрозділами, в яких провідний ринок займає 
центральне місце. Усі дії максимально спрямовуються до центрів, з метою підвищення 
ефективності та послідовності, але водночас збереження присутності на місцевому ринку. 
Планування продажів, розробка маркетингу та ціноутворення мають відбуватися 
централізовано на провідному ринку кластеру. У свою чергу виконання таких заходів, як 
продажі, активація торгівлі та адміністрація постачальників, залишаються локальними. Для 
гарантування якості центральних рішень необхідно організувати відповідальні регіональні 
команди навколо певних функцій. 

4. Локальна організація. Орієнтована на виконання заходів, запланованих у центрах, 
надання вхідної інформації та інформації на ринку для підтримки центральних рішень. 

Хоча маркетингова сегментація дуже розвинена в США, деякі американські компанії 
зазнали значних невдач у країнах, що розвиваються, об’єднавши міське та сільське 
населення в один маркетинговий сегмент [2]. У свою чергу японські підприємці також 
успішно використовують підходи масового маркетингу. Відкриваючи новий ринок ними як 
правило презентується дешева низько-прибуткова модель, в якій зацікавлений широкий 
сегмент ринку. Зарекомендувавши себе, підприємці виводять на ринок виняткову 
продуктову модель, розраховану на більш заможні маркетингові сегменти. 

Вибір тактики стандартизації чи навпаки адаптації продукту під місцеві умови є досить 
актуальним для глобальних підприємців. Як показує досвід, внесення відповідних змін до 
споживчих цінностей товару відповідно до умов та традицій окремої країни є кроком до 
конкурентної позиції підприємства на ринку. Наприклад, для успішного сприйняття товару 
споживачами країн, що розвиваються, часто необхідним є спрощення операційних 
характеристик продукту. Особливої уваги потребують товари в сфері нематеріального 
виробництва, такі як страхування чи фінансові послуги, які безперечно мають бути 
адаптовані до національного законодавства та умов ведення бізнесу. 

Список літератури 
1. Managing the Global Enterprise in Today’s Multipolar World [Електронний ресурс] / P. Pigorini, 

A. Divakaran, D. Suarez, A. Fleichman // Booz & Company Inc. – 2011. – Режим доступу: 
file:///C:/Users/pc/Downloads/Strategyand-Managing-Global-Enterprise.pdf. 

2. Darell K. Rigby and Vijay Vishwanath, «Localization: The revolution in consumer markets», Harvard 
Business Review (April 2006), p. 82 – 92. 
 
 

УДК 339.9 
Тищенко О. О. 

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ  
РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Бізнес являє собою ініціативну економічну діяльність, яка здійснюється за рахунок 
власних, залучених або позикових коштів з метою отримання прибутку та подальшого 
розвитку справи. Міжнародний бізнес передбачає здійснення ділових операцій партнерів 
більш ніж з однієї країни [3, с. 6]. Міжнародний бізнес базується на можливості отримання 
переваг (економічних чи технологічних) саме з переваг міждержавних ділових операцій, 
тобто продажу даного товару в іншій країні або налагодження фірмою однієї країни 
виробництва в іншій країні, або спільного надання послуг фірмами двох країн третій тощо. 
Це забезпечує залученим у бізнес сторонам більше переваг, ніж вони мали б, якби 
здійснювали аналогічну діяльність як суб’єкти лише національних економік [2, с. 68]. 

Сучасний міжнародний бізнес являє собою процес інтернаціоналізації підприємницької 
діяльності, і виступає узагальненням багатьох областей знань. Міжнародний бізнес як явище 
включає в себе всю сукупність зовнішньоекономічних відносин, які пов’язані наданням послуг 
і отриманням прибутку у компанії, з організацією та виробництвом товарів, а також 
виконанням робіт. Стратегія є детальним комплексним планом управлінських дій, який 
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призначений для досягнення довготривалого успіху організації. Вибір міжнародної бізнес-
стратегії та її розробка обґрунтовуються дослідженнями та достовірними даними. 

Міжнародний бізнес має спільне з національним бізнесом, але є й істотні відмінності, 
які необхідно розглядати для успішної реалізації міжнародних стратегій. Основною 
проблемою виступає подолання відмінностей національних культур, які можуть проявитися 
в особливостях ведення справи. Міжнародний бізнес працює в різних культурах, тому одні 
й ті ж формальні параметри початку бізнесу (чисельність службовців, обсяг залученого 
капіталу, виробничі фонди, методи стимулювання продуктивності праці) можуть приносити 
різні результати в залежності від культурного середовища.  

Компанії звертаються до міжнародної стратегії розвитку в результаті дії різних 
факторів, а саме: факторів виштовхування (коли зустрічаються перешкоди на шляху 
розвитку компанії всередині країни) і факторів витягування (коли у компанії з’являється 
можливість ведення бізнесу за кордоном). 

У міжнародному бізнесі постійно виникають такі труднощі як необхідність пристосування 
продуктів до вимог іноземних споживачів, відмінності в культурі, труднощі оподаткування і 
ціноутворення, проблеми з курсами і перекладами валют, складність вибору для компанії 
оптимальної структури організації з метою ведення міжнародного бізнесу та ін. 

Однією з основних функцій управління є формування стратегії , яка характеризується 
вибором цілей міжнародної компанії та шляхів їх досягнення. Стратегія найчастіше 
формується і розробляється вищим керівництвом, однак її реалізація вимагає участі всіх 
рівнів управління. Для того, щоб ефективно конкурувати у сучасному світі бізнесу, 
організації необхідно постійно займатися збором і аналізом великої кількості інформації 
про галузь народного господарства, конкуренцію та інші чинники. 

Таким чином, вибір міжнародної стратегії ведення бізнесу відіграє величезну роль для 
міжнародної компанії та є досить проблематичним для компанії, у зв’язку з вирішенням 
питань, що пов’язані з майбутніми витратами і прибутком та повинні ґрунтуватися на 
прогнозуванні руху курсів валют. Не можна компанії забувати і про присутність 
політичного ризику, пов’язаного з імовірністю того, що закордонні вклади підприємства 
будуть скуті політикою уряду країни-господаря [3]. Стратегії міжнародних компаній 
повинні бути побудовані за ієрархічним принципом. При цьому рівні стратегій, 
комплексність, їх інтеграція є різними в залежності від типу і розміру компанії. Процес 
розробки стратегії для компанії завершується  тільки після постановки загальних напрямків, 
просування по яким забезпечить ріст і зміцнення позицій фірми.  
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ  
ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 

 

Сучасна практика свідчить, що при інтенсифікації конкуренції на закордонних ринках 
тільки зниження ціни й поліпшення якісних характеристик продукту більше не можуть бути 
гарантією успіху підприємства в довгостроковій перспективі. У цих умовах одним із 
стратегічних факторів розвитку підприємства стає його позитивний імідж, який є важливим 
інструментом для покращення загального потенціалу до зростання підприємства, залучення 
більшої кількості клієнтів, і як наслідок, збільшення прибутку – досягнення однієї з 
основних цілей підприємства.  

Необхідність дослідження процесу формування іміджу підприємства зумовлена 
розумінням того, що імідж є реальним управлінським ресурсом, який істотною мірою впливає 
на успішність економічних і соціальних позицій підприємства при виході на міжнародні ринки.  
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Більшість науковців схиляються до думки, що імідж підприємства повинен розглядатися з 
позиції об’єкта управління. Саме цей аспект є фундаментом формування іміджу на зовнішніх 
ринках, метою якого є забезпечення створення і збереження позитивного іміджу підприємства. 

Імідж підприємства може формуватися двома способами: цiлeспрямoвaнo – шляхом 
поетапної роботи підприємства чи відповідних організацій на замовлення самого підприємства, 
або стихійно – без будь-яких дій підприємства, внаслідок його звичайної діяльності. У другому 
випадку сформований імідж може бути нeaдeквaтним та несприятливим для самого 
підприємства. На зовнішніх ринках процес виправлення нeгaтивнoгo іміджу є надто складним 
та затратним. Крім того, немає жодної гарантії, що необхідного результату буде досягнуто. 

На сучасному етапі розвитку брендів в умовах глобалізації ринку позитивний імідж 
стає дієвим інструментом для досягнення організацією ділового успіху і збереження його 
стійкої тенденції. За таких умовах імідж має виконувати певні задачі, чітке формулювання 
яких знаходимо у роботі [1, с. 32]: 

1) підвищення престижу фірми, тому що розробка фірмового стилю свідчить про увагу 
фірми не тільки до питань виробництва;  

2) підвищення ефективності реклами і різних заходів просування товару; 
3) полегшення введення на ринок нових товарів (послуг), тому що фірмі зі 

сформованим іміджем легше вивести товар на ринок;  
4) підвищення конкурентоспроможності фірми, тому що в умовах товарів-конкурентів 

однаково високої якості конкуренція ведеться на рівні іміджу фірм. 
Цілеспрямоване формування іміджу підприємства мало б розпочинатися відразу до 

його виходу на зарубіжний ринок. Але існують певні особливості та відповідні вимоги, які 
потрібно враховувати при розробці іміджу підприємства на міжнародних ринках.  
Щоб створити бажаний імідж підприємства, необхідно розглянути інструменти, які 
дозволять сформувати та закріпити потрібний образ підприємства у свідомості цільових 
мас [2, с. 101]. Тому процес формування позитивного іміджу на зовнішніх ринках, на наш 
погляд, повинен складатися з імплементації таких послідовних кроків: 

1) аналіз зовнішніх ринків: проведення досліджень, які дозволять оцінити новий ринок, 
враховуючи всі можливі аспекти – економічні, політичні, технічні та соціальні; 

2) визначення стратегії розвитку: виділення короткострокових та довгострокових цілей 
розвитку, підготовка міжнародного бізнес-плану; 

3) дослідження маркетингового середовища: визначення цільової аудиторії, їхніх 
мотивів, вибір способів поширення продукту за кордоном; 

4) розробка бренду: синхронізація бренду, логотипу та сервісу з локальною культурою 
з дотриманням при цьому основних цінностей компанії; 

5) вивчення культурних відмінностей: розуміння мовних, культурних та ділових 
відмінностей регіону потенційної цільової аудиторії; 

6) інформування споживачів про продукт: піар-кампанія, контент, соціальні мережі, 
пошукова оптимізація.  

Культурні, соціальні, правові та економічні відмінності стають справжнім викликом для 
власників бізнесу, які мають намір розширити свою діяльність за межами власної країни. Тому 
цілеспрямоване формування іміджу підприємства має розпочинатися ще до його виходу на 
зарубіжний ринок. Правильно сформований імідж підприємства дасть змогу контролювати 
сприйняття його діяльності суспільством і клієнтами, зміцнить конкурентні позиції, збільшить 
його популярність та сприятиме успішній діяльності, що позитивно вплине на обсяги продажів 
і полегшить впізнання продукції підприємства на нових міжнародних ринках.  

Процес формування позивного іміджу підприємства є необхідною передумовою 
успішного функціонування підприємства на зовнішніх ринках. Для цього підприємству 
необхідно: слідувати встановленій стратегії розвитку; оновити власний бренд відповідно до 
вимог нових ринків; скерувати зусилля на підтримку позитивного іміджу та репутації. 
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УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Важливу роль в підвищенні ефективності робіт підприємства, його 
конкурентоспроможності відіграє налагодження системи управління галуззю, побудованої із 
застосуванням сучасних інформаційних технологій. Адже саме новітні технології 
підвищують ефективність функціонування виробничих, економічних, фінансових і 
управлінських структур підприємств. Задля розвитку ринкової економіки в Україні 
керівництво підприємства повинно чітко уявляти, які інвестиції вкладені в основні і оборотні 
засоби, скільки їх знаходиться у сфері виробництва і обігу, в грошовій і матеріальній формі. 

Необоротні активи є активи підприємства, що не є оборотними. До їх складу належать 
основні засоби та нематеріальні активи. Важливою для підприємства є вірна оцінка 
необоротних активів. Зазвичай необоротні активи оцінюються за сумою витрат на 
виготовлення, спорудження або придбання об’єктів, включаючи витрати на їх доставку та 
встановлення. Загальним показником ефективності використання необоротних активів в 
народному господарстві є розмір валового внутрішнього продукту на 1 грн фондів, тобто 
показник фондовіддачі. 

Основні засоби підприємства поділяються на промислово-виробничі і непромислові, а 
також на засоби невиробничого призначення. Виробничу потужність підприємства визначають 
промислово-виробничі засоби. Крім того, прийнято виділяти активну частину (робочі машини 
й обладнання) і пасивну частину основних засобів, а також окремі підгрупи відповідно до 
їхнього функціонального призначення (споруди виробничого призначення, склади, робочі й 
силові машини, обладнання, вимірювальні прилади й пристрої, транспортні засоби і та інші). 
Така деталізація необхідна для виявлення резервів підвищення ефективності використання 
основних засобів на основі оптимізації їхньої структури [1]. Серед основних методів оновлення 
необоротних активів за рахунок сформованого амортизаційного фонду з отриманням значного 
матеріального ефекту застосовують модернізацію. Також одним із шляхів залучення коштів для 
оновлення необоротних активів може виступати лізинг, за допомогою якого відбувається 
незмінність лізингових платежів зі зростанням ціни на обладнання. 

Отже, на сьогоднішній день основний капітал багатьох підприємств має високий 
ступінь фізичної та моральної зношеності, тому одним з важливих питань є стан 
матеріально-технічної бази та забезпеченість підприємств необхідним обладнанням. На 
підприємствах існує необхідність в покращенні використання існуючих активів та залученні 
нових сучасних технологій. 
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Можливості зростання підприємства залежать від рівня розвитку і швидкістю нарощення 
його ресурсного потенціалу. Одна з найважливіших задач при наявності ресурсного 
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потенціалу є забезпечення ефективного управління його використанням. Ефективність 
управління ресурсним потенціалом підприємства можливе за умов доцільного його 
використання для одержання потрібного результату у вигляді виробництва продукції високої 
якості. Ефективне управління є передумовою життєдіяльності кожного підприємства, яка 
передбачає активну діяльність, що направлена на досягнення поставлених цілей. 

Ефективне управління ресурсним потенціалом підприємств, його відтворення, 
високоефективне використання, а також оптимальне забезпечення всіма ресурсами 
належить до складних і надзвичайно актуальних проблем не лише в науковому, а й 
насамперед у практичному плані. Як складова загальної системи управління підприємством 
управління ресурсним потенціалом узагальнює безліч елементів, які взаємопов’язані між 
собою й утворюють, цілісність [1, c. 509]. Ефективне управління ресурсним потенціалом 
підприємств повинно являти собою гнучку систему, що буде змінюватись, 
пристосовуватись до ринкових умов, при цьому виробляти якісну продукцію та 
забезпечувати загальний розвиток підприємства. На основі цього запропоновано систему 
ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства (рис. 1). 

Рис. 1. Етапи формування системи ефективного  
управління ресурсним потенціалом підприємства 

Джерело: [2, с. 1] 
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Система ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства 

Етапи Характеристика 

Встановлення місії Визначення основних пріоритетів діяльності 

підприємства 

Визначення цілей Формування основних напрямів діяльності 

підприємства, виходячи з його місії 

Формування стратегії діяльності підприємства 

Організація структури та складу ресурсного 

потенціалу підприємства 

Планування діяльності на основі аналізу факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовищ 

Фінансове, матеріально-технічне, кадрове та 

інформаційне забезпечення діяльності підприємства 

Управління ресурсним потенціалом 
Застосування функцій, принципів та методів. 

Формування відносин, повноважень та функцій 

поміж функціональними елементами 

Оцінка ефективності управління ресурсним 

потенціалом 

Встановлення критеріїв досягнення ефективності 

управління. Аналіз та оцінка ефективності 

управління ресурсним потенціалом підприємства 

Досягнення ефективності 

Корегування процесу управління за результатами 

досягнення ефективності 

Контроль 

Планування та визначення умов розвитку 

ресурсного потенціалу 

Рівень рентабельності, прибуток, рівень 

інвестиційної привабливості 

Визначення необхідних дій, що корегують процес 

управління, їх узгодження та затвердження 

Аналіз та моніторинг функціонування процесу 

управління ресурсним потенціалом підприємства 

Планування змін щодо підвищення ефективності 

управління ресурсним потенціалом підприємства 

Впровадження змін Реалізація необхідних організаційно-управлінських 

змін 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права» 
 

 

27 

 

цьому ефективне управління ресурсним потенціалом повинно бути спрямоване на виконання 
не тільки основної місії підприємства, але і його цілей, які виходять з його місії [2, c. 1]. 

Оцінювання ефективності використання ресурсів є етапом формування системи 
ефективного управління ресурсним потенціалом. Така оцінка повинна містити певний набір 
показників та критеріїв для визначення оптимального напрямку управління ресурсами 
підприємства, що дасть можливість з’ясувати, як працює підприємство, чи досягаються 
поставлені цілі, як зміни та вдосконалення в процесі управління впливають на ресурсний 
потенціал [3, c. 134]. 

Кінцевим етапом побудови системи ефективного управління ресурсним потенціалом 
підприємств є контроль. Контроль як важливий та необхідний етап повинен містити 
застосування системи спостереження і перевірки відповідності використання ресурсів 
підприємства встановленим стандартам та іншим нормативам, прийнятим планам, 
програмам і оперативним управлінським рішенням [4, c. 220]. 

Отже, управління ресурсним потенціалом підприємства має нести у собі комплексний, 
цілеспрямований характер і для ефективного його використання розроблено етапи формування 
системи ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства, яка дозволить 
підприємству системно керувати усіма складовими ресурсного потенціалу з метою реалізації 
основних напрямків його зростання та підвищенню ефективності його використання. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 

Сучасні умови господарювання торговельних підприємств характеризуються високим 
рівнем нестабільності та невизначеності, що зумовлюються впливом економічної, соціальної та 
політичної кризи в країні. Зазначене вимагає проведення поглиблених досліджень тенденцій 
його розвитку, що дозволить виокремити позитивні та негативні напрями впливу на 
забезпечення економічної безпеки підприємств, які функціонують в цьому сегменті.  

Тобто, діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі відбувається 
на макро- та мікрорівні. Макроекономічне середовище служить підґрунтям для реалізації 
конкурентних відносин на споживчому ринку, його розвиток пов’язаний із наявністю 
великої кількості контрагентів на ринку. Чинники зовнішнього середовища створюють 
мультиплікативний ефект внутрішніх змін й тісно пов’язані один з одним. Їх взаємозв’язок – 
це рівень сили, з якою зміна одного з них впливає на інші [2, с. 47]. З цієї позиції зовнішнє 
(інституціональне) середовище визначається як сукупність об’єктів і сил в умовах 
невизначеності, що діють за межами підприємства та чинять як прямий, так і непрямий 
вплив на стан його внутрішнього середовища (мікросередовища) в умовах асиметричності 
інформації [1, с. 17]. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2303
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Для проведення аналізу обрано період 2011 – 2016 рр., який охоплює роки найбільш 
інтенсивного розвитку ринку, кризові роки та період стабілізації, що дозволить 
детермінувати наслідки впливу кризових явищ та окреслити перспективи розвитку 
торговельних підприємств. Динаміку оптового товарообороту наведено на рис. 1. 

Рис. 1. Динаміка оптового товарообороту, 2011 – 2016 рр. 
Джерело: [3] 

 

Динаміка оптового товарообороту в Україні в період 2011 – 2014 рр. мала тенденцію до 
скорочення, з 2014 р. – спостерігається позитивна динаміка товарообороту. Динаміка оптового 
товарообороту (у фактичних цінах) до відповідного періоду попереднього року склала у 2015 р. 
119,33 %, у 2016 р. – 126,08 %, у січні-лютому 2017 р. – 132,61 %, у порівняних цінах динаміка 
складала у 2016 р. – 104,9 %, у січні-лютому 2017 р. – 100,5 %.  

Оптовий товарооборот та оборот оптової торгівлі впливають на показники вартості активів 
підприємства. Показники балансу підприємств за видом економічної діяльності «Оптова та 
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Показники балансу підприємств за видом економічної діяльності  «Оптова та 

роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів», 2011 – 2016 рр. 
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2011 192611,3 869112,3 264,4 105728,3 149226,7 807033 – 1061987,7 

2012 186704,4 925941,5 373,6 106525,9 156391,9 849708,4 393,3 1113019,5 

2013 217565,2 930514,9 552,7 97560,1 167983,4 882789,9 299,4 1148632,8 

2014 202201,2 968579,8 327,1 – 24005,6 199211,5 995878,1 24,1 1171108,1 

2015 210930,3 1186489,7 539,2 – 67325,4 253026,1 1212225,4 33,1 1397959,2 

2016 137967,8 911419,7 214,2 – 12108,9 200989,4 860718,9 2,3 1049601,7 
Джерело: [3] 

 

В структурі активів підприємств найбільшу питому вагу займають оборотні активи: у 
2011 р. – 81,84 %, 2012 р. – 83,19 %, 2013 р. – 81,01 %, 2014 р. – 82,71 %, 2015 р. – 15,09 %, 
2016 р. – 86,8 %. Питома вага необоротних активів відповідно за роками складає 18,14 %, 
16,77 %, 18,94 %, 17,27 %, 15,09 % та 13,14 %. 
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В структурі пасивів найбільшу питому вагу займають поточні зобов’язання у 2011 р. – 
75,99 %, 2012 р. – 76,34 %, 2013 р. – 76,86 %, 2014 р. – 85,04 %, 2015 р. – 86,71 %, 2016 р. – 
82 %. Питома вага поточних зобов’язань має тенденцію до зростання, що є негативною 
тенденцію, оскільки зростає залежність підприємств від зовнішніх джерел фінансування. 
Питома вага власного капіталу – 9,96 %, 9,57 %, 8,49 %, -2,05 %, -4,82 % та -1,15 %. З 2014 р. 
питома вага власного капіталу має від’ємне значення, що пояснюється наявністю непокритих 
збитків у складі власного капіталу. Непокриті збитки підприємств збільшуються в результаті 
негативних фінансових результатів їх діяльності (табл. 2). 

Таблиця 2 
Динаміка фінансових результатів до оподаткування підприємств за видом економічної 

діяльності «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів» (код за КВЕД-2010), 2012 – 2016 рр. 

Роки 
Фінансовий 

результат (сальдо), 
млн. грн. 

Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток 
у % до загальної 

кількості 
підприємств 

фінансовий 
результат, 
млн. грн. 

у % до загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 
млн. грн. 

  66,7 48487,9 33,3 26896,4 
2012 9608,0 66,0 43877,8 34,0 34269,8 
2013 – 6047,5 67,2 36528,5 32,8 42576,0 
2014 – 128134,8 66,7 34360,9 33,3 162495,7 
2015 – 80564,3 76,1 56898,4 23,9 137462,7 
2016 7277,0 75,8 74418,1 24,2 67141,1 

Джерело: [3] 
 

Виявлено, що за період з 2011 до 2014 рр. спостерігається тенденція до погіршення 
показників, у 2015 р. їх діяльність теж залишається збитковою, проте збитки дещо 
скоротились на 128134,8 млн. грн. і складають 80564,3 млн. грн. У 2016 р. підприємства 
видом економічної діяльності яких є «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів» отримали прибуток 7277 млн. грн., проте вони не 
перекривають збитків, отриманих ними протягом попередніх років.  
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УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ЯК ФАКТОРОМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для зміцнення позитивних тенденцій у соціально-економічному розвитку будь-якого 
підприємства необхідним є забезпечення сталого економічного зростання на основі 
використання ресурсного потенціалу підприємства, процес ефективного управління яким є 
одним із найбільш важливих. Більшість дослідників вважають, що управління ресурсним 
потенціалом здійснюється за рахунок ефективного використання та нарощення потенціалу 
через аналіз та оцінку окремих його структурних складових [1; 2]. 

В економічній літературі ресурсний потенціал трактується по-різному. Але всі підходи 
висвітлюють положення, які сформульовані при визначенні потенціалу в 
загальноекономічному розумінні. Одні дослідники визначають ресурсний потенціал як 
узагальнюючу оцінку наявних у господарстві земельних, трудових та матеріальних ресурсів. 
Інші розглядають його як сукупність органічно взаємопов’язаних ресурсів 
сільськогосподарського виробництва, що дозволяють досягати при заданих умовах об’єктивно 
обумовленого рівня господарських результатів. Виходячи із сутності, управління ресурсним 
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потенціалом трактується як уміння використовувати всі наявні ресурси підприємства шляхом 
використання та поєднання різних методів, принципів і функцій управління діяльністю з метою 
нарощення та відтворення ресурсного потенціалу підприємства [5]. 

Діяльність управлінського персоналу підприємства пов’язана з необхідністю вибору 
потенційних управлінських рішень для того, щоб знайти правильну управлінську дію для 
підприємства у відповідний час і у відповідному місці. В цьому випадку основою 
управління ресурсним потенціалом є процес прийняття рішень. Прийняття рішень є однією 
із головних складових управління ресурсним потенціалом, його в управлінні ресурсним 
потенціалом слід розглядати як вибір того, яким чином і що планувати, організовувати, 
координувати, мотивувати і контролювати. Для процесу прийняття рішень мають існувати 
такі компоненти: людина, яка приймає рішення; контрольовані змінні; вибір і прийняття 
рішень; неконтрольовані змінні; внутрішні і зовнішні обмеження та можливі вихідні 
компоненти [3]. Процес прийняття рішення в загальному вигляді характеризується: по-
перше, наявністю однієї чи декількох цілей; по-друге, розробкою альтернативних варіантів 
рішень; по-третє, вибором раціонального, тобто оптимального рішення, що базується на 
відповідних критеріях, з врахуванням факторів, які обмежують можливість досягати 
поставлену ціль [3]. Для розуміння структури прийняття рішень необхідно пройти три 
основні етапи: аналіз, синтез і оцінку, які можна назвати: дивергенція, трансформація і 
конвергенція. Крім цього, для ефективного управління необхідне відповідне 
співвідношення логіки та інтуїції людини-управлінця, на чому і ґрунтується використання 
аналітичного прийняття рішень та вибір можливих альтернатив [5]. 

Управління ресурсним потенціалом здійснюється через функції управління, які 
забез-печують формування способів управлінського впливу і відображають суть та зміст 
управлінської діяльності на всіх рівнях управління [4]. Серед функцій управління 
розрізняють загальні та специфічні. Загальні функції виді-ляються з урахуванням стадій 
управління: планування, організації, координації, мотивації та контролю. Специфічні 
функції управління виділяються, насамперед, за формою поділу управління на скла-дові 
частини: кадрова функція, виробнича функція, фінансова функція, функція забезпечення 
ресурсами і функція розвитку матеріально-технічного забезпечення, а також використання 
технологій та технологічних процесів у виробництві [3]. Основна ціль підприємств полягає 
у забезпеченні фінансовими, матеріальними, трудовими та інформаційними ресурсами, 
джерел їхнього формування, а також уміння точно розраховувати ефективність 
використання наявних засобів у процесі господарської діяльності [5]. 

Загальні та специфічні функції управління не є незмінними, вони постійно модифікуються 
і поглиблюються, у зв’язку з чим ускладнюється зміст управління, який здійснюється 
відповідно до певних вимог. Розвиток і поглиблення кожної із функцій управління відбувається 
не тільки під впливом внутрішніх закономірностей їхнього вдосконалення, але й під впливом 
вимог розвитку інших функцій. Досягнення високого рівня організації управління ресурсним 
потенціалом можна забезпечити за умови, що кожна функція управління виконується якісно та 
належним чином, адже тільки взаємодією та органічною єдністю всіх функцій управління 
можна досягти цілеспрямованого та ефективного впливу на об’єкти управління в системі 
управління ресурсним потенціалом підприємства. Управління ресурсним потенціалом 
підприємств є специфічною та складною діяльністю, економічна сутність якої характеризується 
як чинник раціонального використання ресурсів й ефективного функціонування загальної 
економічної діяльності підприємства. Зважаючи на це, процес управління ресурсним 
потенціалом здійснюється через функції з урахуванням дії законів, задач та принципів 
управління. Це дозволяє сформувати належну систему та якість управління підприємствами 
через взаємодію різних факторів: технічна оснащеність, використання технологій, рівень 
кваліфікації трудових ресурсів, загальний фінансовий стан, рівень матеріального забезпечення 
та інше, які визначають умови формування ресурсного потенціалу та його розвиток і 
забезпечують, при цьому, досягнення поставлених цілей. Розвиток управлінської науки 
потребує підвищення рівня ефективності функціонування підприємств, зміцнення їх 
конкурентоспроможності на ринку. Першочерговою для підприємств стає проблема 
ефективного управління ресурсами в умовах їх обмеженості, адже підвищення ефективності 
управління ресурсами, їх віддачі є однією із головних умов, що забезпечує не тільки розвиток 
ресурсного потенціалу, але й підприємства загалом [5]. 
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Таким чином, управління ресурсним потенціалом підприємств повинно мати 
комплексний, цілеспрямований характер і для успішної його реалізації необхідна розробка 
та впровадження відповідних підходів, які полягають у взаємопов’язаній розробці 
ефективної системи управління ресурсним потенціалом, що визначає цілі і зміст 
управління, що дозволить підприємству системно управляти всіма складовими ресурсного 
потенціалу з метою реалізації перспективних напрямів його розвитку та підвищенню 
ефективності використання [5]. 
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АУТСОРСИНГ: СУТНІСТЬ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Аутсорсинг, як категорія, поняття, інструмент управління підприємством, метод 
ведення бізнесу тільки зароджується в українському економічному просторі. Однією з 
основних перешкод на нашу думку, щодо ефективного впровадження аутсорсингу в Україні 
є відсутність нормативно-правового регулювання процесів аутсорсингу, контролю та 
відповідальності за результати. 

Для того, щоб краще зрозуміти, що таке аутсорсинг та його сутність звернемося до 
наявних літературних (правових, наукових) джерел.  

Аутсорсинг, в перекладі з англійської мови означає: outsourcing: out – зовнішній, той, 
що перебуває за межами; source – джерело. Тобто, потрібно розуміти, дане поняття, як 
запозичення певних ресурсів ззовні. Також існує інший переклад категорії «outsourcing» на 
українську мову як «підрядництво», що передбачає передачу компанією частини своїх 
завдань або окремих бізнес – процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. 

В українському праві поняття «аутсорсинг» не має відповідної дефініції, тому слід 
керуватися виключно у контексті аналогії до правових норм. Статтею 6 Цивільного кодексу 
України визначено «сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами 
цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства» [3]. 
Згідно статті 627 Глава 52, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та 
визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, інших актів 
цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. 
Це підтверджує те, що зміст договору становлять умови (пункти, завдання, бізнес-процеси) 
визначені на розсуд сторін і погоджені ними, крім умов, які є обов’язковими відповідно до 
актів цивільного законодавства України [3].  

Стаття 901 Цивільного кодексу України передбачає, що за договором про надання послуг 
одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати 
послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а 
замовних зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено 
договором. Положення Глави 63 можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, 
якщо це не суперечить суті зобов’язання, в тому числі і відносно аутсорсингу.  

Проведені нами дослідження наукових розробок розвитку концепції аутсорсингу 
західних і вітчизняних економістів, не розкривають визначення самої сутності аутсорсингу і 
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причини його застосування, не дають уяви про можливі результати його використання, а 
лише описують механізм його реалізації. 

Цікаве визначення аутсорсингу у своїй науковій праці наводять Партин Г. О. та 
Дідух О. В. На їх думку, аутсорсинг – це інструмент управління підприємством, 
спрямований на підвищення ефективності та конкурентоспроможності діяльності, який 
передбачає укладання контракту між замовником і постачальником (аутсорсером) з метою 
виконання останнім як основних, так і другорядних бізнес-функцій замовника за певну 
плату, що зумовлює реорганізацію і оптимізацію підприємницької діяльності і, за 
необхідності, залучення тимчасового персоналу [2]. 

Чим дане авторське визначення вчених більш повне, оригінальне та відмінне від інших: 
− по-перше, передбачається передача для виконання як основних, так і другорядних бізнес-

функцій, в той час як переважна більшість учених вважають «аутсорсинг, це передавання не 
ключових функцій організацій,…непрофільних послуг,…допоміжних функцій,…тощо»; 

− по-друге, підрядник адаптує свої засоби, знання та уміння до потреб бізнесу 
замовника та в інтересах замовника за плату, яка визначена вартістю зазначеної послуги, а 
не часткою в прибутку замовника послуги; 

− по-третє, передбачається, за необхідності залучення додаткового персоналу для 
якісного надання послуги; 

− по-четверте, укладаючи договір (контракт) на аутсорсинг замовник передбачає більш 
тривалий характер взаємодії з аутсорсером порівняно з разовими послугами, які 
запитуються ситуативно. 

Таким чином, керуючись одним із найважливіших принципів аутсорсингу, побудова 
економічних бізнес-відносин на рівні «замовник-підрядник», чітко прослідковується 
змішана горизонтально-пірамідальна модель аутсорсингу. Дана модель є найбільш 
розповсюдженою в країнах Європейського Союзу, постільки вона передбачає 
довгострокову співпрацю, залучення додаткових виконавців, можливість розвитку 
галузевих і міжгалузевих економічних кластерів, тощо. 

У міжнародному масштабі найбільший вплив на розвиток аутсорсингу мають 
технологічні процеси, інтернаціоналізація, економічні та політичні чинники. Значний 
прогрес в цьому напрямку здійснено Парламентом Європейського Союзу, завдяки 
прийняттю відповідних Директив, задля посилення контролю для оцінки ризиків 
фінансових послуг та врегулювання ринку фінансових інструментів [1].  

В Україні на наше переконання, для того щоб аутсорсинг зайняв чільне місце в бізнесі, 
необхідне визнання в правовій площині, прийняття законодавства про захист інформації та 
відповідних дієвих інститутів по боротьбі з корупцією. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТОКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Для формування сильних конкурентних позицій на зовнішніх ринках підприємство 
повинно вдосконалювати свою експортну діяльність, що обумовлює загострення проблеми 
розвитку експортного потенціалу підприємства, який є інструментом активізації наявних і 
потенційних конкурентних переваг підприємств та допомагає у боротьбі на міжнародних 
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ринках. За таких умов необхідний пошук нових підходів для підвищення експортного 
потенціалу підприємства. У зв’язку з цим актуальним стає аналіз проблем, пов’язаних із 
забезпеченням розвитку експортного потенціалу підприємства [1]. 

У міжнародному економічному просторі експортний потенціал підприємства набуває 
нових якісних ознак, що віддзеркалюють не просто ресурсні можливості національного 
економічного суб’єкта, а й потреби та інтереси зарубіжних країн та їх економічних агентів. І 
саме останні визначають, яким має бути експортний потенціал зарубіжного продуцента, 
щоб задовольняти їх потреби й інтереси, впливаючи таким чином на формування і розвиток 
як ресурсної бази, так і інших складових експортного потенціалу підприємства [2, с. 228]. 

Такий методологічний підхід дозволяє визначити експортний потенціал підприємства 
як складне системне утворення взаємозв’язаних і взаємодіючих елементів економічного та 
позаекономічного походження, внутрішньої і зовнішньої дії [2, с. 228]. На рівні 
підприємства експортний потенціал – реальна здатність підприємства, організації, 
корпоративної структури (системи) до контролю максимально можливої для нього частки 
ринку. Ця здатність визначається ресурсами системи, особливостями їх використання у 
спрямованому на формування властивостей продукту та можливих стратегій, які 
забезпечують йому необхідну конкурентоздатність [3]. 

До найбільш значимих факторів розвитку експортного потенціалу доцільно віднести 
наступні: організація управління підприємством; інформаційне забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності; планування експортного виробництва; облік та аналіз 
експортних поставок; кадровий менеджмент. Всі зазначені фактори є системоутворюючими, 
тобто вони формують експортний потенціал підприємства,  і взаємозалежними, тобто вони 
об’єднані єдиною метою – забезпечити розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. Реалізація заходів по кожному фактору розвитку експортного потенціалу 
сприятиме підвищенню конкурентних позицій підприємства, ефективному просуванню 
продукції підприємства на цільовому зовнішньому ринку. Тобто зазначені фактори 
впливають не лише на розвиток експортного потенціалу, а в кінцевому результаті вони 
здатні посилити конкурентоспроможність підприємства в цілому [4]. 

Отже, рішення проблем з розвитоку експортного потенціалу підприємств має нести у 
собі комплексний, цілеспрямований характер і для ефективного його використання 
розроблено систему факторів, яка дозволить підприємству системно працювати над усіма 
складовими експортного потенціалу з метою реалізації основних напрямків його зростання 
та підвищенню ефективності його використання. 
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В наш час ринок мікрокредитування розвивається все більшими темпами і існує в 
загальних рамках правового поля. За статистикою, в нашій державі кількість небанківських 
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фінансових установ, що виконують послуги з надання споживчого кредиту населенню зростає 
на 80 – 100 % щорічно. До ряду таких установ відносять компанії, які здійснюють низку 
функцій банків, проте не підпадають під вимоги законодавства, котрими регулюється 
діяльність банківських організацій [2]. Вітчизняний досвід розвитку цих інститутів досить 
обмежений, тому в процесі їх становлення необхідним є вивчення світової практики їх 
діяльності. В Україні проблематика мікрокредитування набуває все більшої актуальності, адже  
на  фоні нестабільної економічної ситуації кількість фінансових структур, що надають послуги 
стрімко росте, проте законодавство, яке може врегульовувати їх діяльність все ще відсутнє. 

Основними причинами появи великої кількості компаній, що здійснюють 
мікрокредитування є: 

1. Відсутність чітко сформованого закону, регулюючого їх діяльність, тобто ринок 
мікрокредитування не регламентується спеціальними нормативними актами і законами. 
Держава не може регулювати відсоткову ставку таких компаній. 

2. Нестабільна економічна ситуація в країні та низький рівень доходів, що стимулює 
попит на послуги мікрокредитування від населення. 

3. Порівняно не великий термін окупності інвестиції. 
4. Простота та швидкість подачі заявок на отримання кредиту. Установи не вимагають 

довідок про доходи, чи доказів офіційного працевлаштування. 
Компанії встановлюють відсоткову ставку в середньому 360 – 700 % на рік, проте рідко 

пропонують такий термін кредитування. В загальному він становить біля 30 днів. 
На даний момент на ринок мікрокредитування виходять представники іноземних груп 

компаній і зростає конкуренція у цій сфері. За 2017 р. обсяг наданих послуг фінансовими 
компаніями, порівняно з аналогічним періодом 2016 р., зріс на 95,4 % і становив 
48 млрд грн. [1]. За даними 2017 р. біля 50 % ринку мікрокредитування займає фінансова 
компанія «Moneyveo», так як вона є однією із перших компаній на ринку в цій сфері. 

Таким чином, можна зробити висновки, що кількість компаній які займаються 
мікрокредитуванням на даний момент швидко зростає, адже даний ринок став відносно 
новим для України і є доволі перспективним для подальшої роботи, що обумовлено 
економічним станом держави, а також малим контролем за діяльністю  та відсутністю чітко 
сформованого законодавства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛИХ  
ПІДПРИЄМСТВ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

 

Протягом багатьох років підприємництво є об’єктом досліджень представників різних 
країн світу та економічних шкіл. Це обумовлено в першу чергу тим, що в більшості країн 
світу підприємництво складає один з найважливіших секторів економіки. Малі підприємства 
є найбільш масовою формою ділової активності та забезпечують соціально-економічну 
стабільність розвитку країни. В умовах ефективної та виваженої державної підтримки 
підприємства малого бізнесу мають кращі можливості адаптації в період кризових явищ, 
оскільки вони достатньо швидко займають сфери діяльності, в яких не зацікавлений великий 
бізнес, а від їх розвитку залежить функціонування економіки держави. 

В Україні мале підприємництво розвивається повільними темпами оскільки відсутня 
чітка стратегія регулювання цієї форми господарювання, недосконалою є система 
фінансування становлення і розвитку малого бізнесу, відтак його ефективність є низькою, 
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тому для його розвитку необхідний аналіз світового досвіду діяльності малого бізнесу та 
пошук можливостей його використання в Україні [3]. 

Фінансова підтримка суб’єктів малого бізнесу у країнах із розвинутою 
економікою здійснюється переважно під патронажем уряду та державних органів із 
використанням коштів бюджету, а також авторитету держави і важелів державної 
економічної політики, що спроможні зробити привабливим для суб’єктів приватного 
сектору співробітництво з малим бізнесом [1]. 

Підприємствам малого бізнесу в Сінгапурі надаються пільги в оподаткуванні, постійно 
знижують відсотки за кредитами, а також наявна велика кількість пільгових програм 
кредитування, державного фінансування навчання та підвищення кваліфікації робітників, 
які зайняті у сфері малого бізнесу. Завдяки такій підтримці в Сінгапурі функціонує близько 
140 тисяч підприємств малого і середнього бізнесу, що становить 90 % від усіх підприємств 
країни, які забезпечують приріст ВВП на рівні 5 – 6 % на рік [4]. 

Малий бізнес у Китаї розвивається душе стрімко й успішно, що підтверджується 
значними обсягами виробництва дешевих товарів, які виробляють саме на підприємствах 
малого бізнесу. Регулювання розвитку малого бізнесу в Китаї здійснює Національна комісія 
з розвитку і реформування, яка приймає рішення про стимулювання створення і 
розвитку деяких видів малих підприємств, здійснює контроль за проведенням тендерних 
аукціонів, які дають змогу малим підприємствам отримувати державні замовлення на 
поставку товарів та послуг [4, с. 443]. 

В Індії налічується 3 млн. підприємств малого бізнесу, на яких працює до 80 % 
найманих працівників усієї індійської промисловості. Основними сферами діяльності малих 
підприємств є фермерське господарство, інформаційна та технологічна сфери. Державна 
підтримка відіграє важливу роль у розвитку підприємств малого бізнесу, програми 
підтримки малих підприємств розробляються на 5 – 10 років плановою комісією Індії. 
Державна підтримка малих підприємств Індії полягає у розвитку експортної діяльності 
малих компаній, наданні податкових і митних пільг, субсидій, зниженням орендних ставок 
та пільгового фінансування [4, с. 444]. 

Особливістю діяльності суб’єктів малого бізнесу Японії є те, що вони зосереджені не на 
отримання якомога більшого прибутку у найкоротші строки, а їхня мета полягає в тому, 
щоби забезпечити довгострокове зростання. Технологія виробництва є дуже важливою для 
фірм, а тому велика увага приділяється інноваціям – покращенню технологічних процесів, 
розробці нових товарів на основі досліджень і наукових ефективних розробок [2]. 

В деяких країнах Європи та Канаді відмовилися від традиційних субсидій, які 
використовувались для підтримки малого бізнесу, оскільки такі програми паралізували 
творчу енергію й ініціативність ділових людей, які сподівались лише на державну допомогу. 
У цьому контексті уряд Канади особливу увагу приділяє створенню гнучких служб для 
малого бізнесу, а також наданню йому підтримки у вигляді гарантій за кредитами. 

Канадські економісти дійшли висновку, що недостатньо створити макроекономічні 
умови та важелі для підтримки малого бізнесу. Необхідно забезпечити ще три умови, а 
саме: виховати підприємницьку культуру, що ґрунтується на усвідомленні важливості 
бізнесу для процвітання і добробуту суспільства; забезпечити необхідними програмами 
навчання; надати необхідне фінансування [1]. 

У США також функціонують центри розвитку малого бізнесу, які надають послуги з 
консультування та підготовки реальних і потенційних власників малих підприємств. 
Фінансова підтримка малого підприємництва у США реалізується, головним чином, у 
вигляді дотацій, прямих і гарантованих позик. Суб’єктам малого підприємництва надаються 
гарантовані позики приватними кредиторами під гарантію держави компенсувати майже 
всю суму боргу у разі неплатоспроможності позичальника [1]. 

Враховуючи зарубіжний досвід, варто зазначити, що малий бізнес успішно 
розвивається за умови постійної й ефективної державної підтримки. 

Однак в Україні підприємства малого бізнесу є незахищеними, дуже вразливими до 
зовнішніх економічних факторів, практично не мають можливості реалізовувати свої товари 
на міжнародному ринку. 

Таким чином, аналіз світового досвіду розвитку і державної підтримки малого бізнесу 
свідчить, що для ефективної діяльності всіх галузей економіки вкрай необхідно сформувати 
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цілісну систему державної підтримки розвитку малого бізнесу, створити високоякісне 
правове поле й усунути невідповідність національних кількісних критеріїв визначення 
суб’єктів малого бізнесу показникам, які застосовують розвинені країни. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Забезпечення економічного розвитку в довгостроковому періоді є однією з ключових 
цілей діяльності підприємств у сучасних умовах глобалізації бізнесу, зростання ризику та 
невизначеності, трансформаційних процесів в економіці України. Тому проблема 
підвищення ефективності процесу управління фінансовими результатами господарської 
діяльності підприємств набуває не лише пріоритетного, а й стратегічного значення в 
контексті забезпечення зростання прибутковості та економічного розвитку суб’єктів 
господарювання у довгостроковому періоді.  

Дослідженню проблем управління та формування фінансових результатів підприємства 
приділяли увагу такі вчені, як Ф. Ф. Бутинець, Г. В. Савицька, А. Г. Загородній, 
Н. В. Чабанова, В. Г. Лінник, В. В. Сопко та інші відомі науковці. Проте слід зауважити, що 
в умовах поглиблення кризових процесів в економіці нашої країни деякі питання 
управління фінансовими результатами потребують більш детального їх вивчення. 

Ефективне управління підприємства на різних його рівнях є процес активного впливу 
керуючого органу на розвиток організації з метою збільшення фінансових результатів. 
Головною метою управління діяльністю підприємства є забезпечення його економічного 
зростання та розвитку на довгострокову перспективу, що, в кінцевому підсумку, 
забезпечить максимальне зростання ринкової вартості підприємства, як майнового 
комплексу і зростання його фінансових результатів [1]. 

Управління фінансовими результатами господарської діяльності підприємства 
необхідно розглядати як динамічний процес, гармонійно інтегрований в загальну 
систему менеджменту, дія якого спрямована на забезпечення ефективного ведення 
фінансово-господарської діяльності підприємства, що передбачає підвищення його 
прибутковості та досягнення фінансової рівноваги підприємства, та сприяє 
довгостроковому економічному розвитку. 

Серед функцій процесу управління фінансовими результатами господарської 
діяльності підприємства необхідно виділити такі функції: організаційна, інформаційна, 
прогнозування, планування, обліку й аналізу, моніторингу, оптимізації, координування, 
стимулювання, контролю. 

Організаційна функція передбачає залучення високваліфікованих фахівців 
адміністративних підрозділів підприємства та забезпечення їх ефективної діяльності щодо 
розробки, прийняття та реалізації заходів менеджменту, спрямованих на оптимізацію 
процесу планування фінансових результатів господарської діяльності підприємства [2]. 

Основне завдання реалізації інформаційної функції полягає у забезпеченні необхідною 
інформаційною базою щодо професійних потреб управлінського персоналу. 

Важлива практична цінність функції прогнозування для процесу управління полягає в 
наявності основних перспективних орієнтирів щодо величини показників фінансових 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права» 
 

 

37 

 

результатів, тенденцій їхньої динаміки, головних факторів впливу та можливості прийняття 
на цій основі тактичних і стратегічних фінансових планів підприємства. 

Планування як загальна функція управління і як частина структури управління 
фінансовими результатами підприємства являє собою процес розробки планів і планових 
нормативів, спрямованих на ефективне забезпечення підприємства необхідними ресурсами 
та оптимізацію господарських рішень.  

Функція обліку відіграє важливу роль у процесі управління фінансовими результатами, 
оскільки фактичні дані за результатами господарської діяльності підприємства, які 
відображені у відповідних облікових реєстрах та формах фінансової звітності, 
використовуються суб’єктами управління фінансовими результатами для прийняття 
раціональних управлінських рішень. 

Реалізація функції аналізу (аналітичної) відкриває перед управлінським персоналом ряд 
можливостей щодо дослідження структури, динаміки фінансових результатів, визначення 
резервів їхнього зростання та основних факторів впливу, що забезпечує аналітиків 
підприємства необхідною інформацією для підвищення ефективності процедур 
прогнозування, планування, моніторингу, контролю фінансових результатів підприємства. 

Забезпечення ефективного управління фінансовими результатами передбачає 
обов’язкове здійснення моніторингу цього процесу, сутність якого полягає у 
перманентному спостереженні за величиною, динамікою та відповідністю планових значень 
величини фінансового результату до фактичних показників. 

Функція оптимізації полягає у забезпеченні максимальної відповідності (наближення) 
фактичних значень показників фінансових результатів їх плановим значенням та 
підвищення ефективності процесу управління фінансовими результатами підприємства.  

Реалізація функції координування передбачає взаємну узгодженість роботи усіх ланок 
процесу управління фінансовими результатами господарської діяльності підприємства. 

Стимулювання управлінського персоналу є важливим чинником підвищення 
ефективності процесу управління фінансовими результатами підприємства, оскільки 
остання значною мірою залежить від рівня професіоналізму, зацікавленості та мотивації 
суб’єктів управління фінансовими результатами, що безпосередньо впливає на якість 
розробки та реалізації обґрунтованих управлінських рішень. 

Реалізація функції контролю забезпечує наявність зворотного зв’язку із процесом 
управління фінансовими результатами, що дає змогу приймати обґрунтовані рішення для 
підвищення ефективності даного процесу та функціонування загальної системи 
менеджменту підприємства. 

Для забезпечення ефективного управління фінансовими результатами підприємства 
основною умовою є успішне досягнення головної мети та ключових завдань даного 
процесу. Реалізація зазначеної умови відбувається шляхом забезпечення взаємоузгодженої 
комплексної взаємодії основних елементів процесу управління фінансовими результатами, 
зокрема: головної мети, ключових завдань, суб’єктів та об’єктів управління фінансовими 
результатами та функцій. 

Логіка такої взаємодії полягає в тому, що суб’єкти управління фінансовими 
результатами забезпечують успішне досягнення головної мети та ключових завдань 
управління фінансовими результатами підприємства шляхом реалізації однойменного 
набору функцій у процесі розробки та виконання обґрунтованих управлінських рішень, які 
відповідним чином впливають на об’єкт управління фінансовими результатами.  

Отже, управління фінансовими результатами господарської діяльності підприємства є 
динамічним, системним, комплексним, багатофункціональним процесом, який реалізується 
в загальній системі менеджменту підприємства та орієнтований на забезпечення стійкого 
підвищення якості фінансових результатів, прибутковості та досягнення фінансової 
рівноваги підприємства, що сприяє його довгостроковому економічному розвитку. 
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ЗМІСТ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Пiд час формування ринкової економiчної системи набувають особливої актуальностi 
проблеми планування та оптимiзацiї можливостей пiдприємств довгострокового й 
поточного характеру [1]. Досвiд зарубiжних країн свiдчить про необхiднiсть утворення 
гнучких виробничо-органiзацiйних систем, що уможливлювали б миттєве реагування на 
змiни в навколишньому середовищi. З огляду на це слiд придiлити увагу переосмисленню 
концептуальних пiдходiв до створення та розвитку вiтчизняних пiдприємств, а передовсiм 
до процесiв цiлеспрямованого формування їхнiх потенцiалiв [2, с. 173]. 

У розвитку сучасних уявлень про потенцiал можна видiлити три напрямки. 
Представники першого (Д. Черніков, С. Бєлова, Є. Фiгурнов та iншi) стверджують, що 
потенцiал – це сукупнiсть необхiдних для функцiонування або розвитку системи рiзних 
видiв ресурсiв. Друга група авторiв уявляє потенцiал як систему матерiальних та трудових 
факторiв (умов, складових), що забезпечують досягнення мети виробництва. Основою для 
такого пiдходу є висловлювання К. Маркса про те, що засоби працi, предмет працi та 
робоча сила як фактори виробництва та елементи утворення нового продукту виступають як 
можливостi, що пiдкреслює їхнiй потенцiйний характер. Ученi третього напрямку 
розглядають потенцiал як здатнiсть комплексу ресурсiв економiчної системи виконувати 
поставленi перед нею завдання. Потенцiал, на їхню думку, – це цiлiсне уявлення про єднiсть 
структури i функцiї об’єкта, вияв їх взаємозв’язку [3]. 

З урахуванням сутностi виробничого потенцiалу, можна чiткiше уявити не тiльки 
сутнiсть потенцiалу пiдприємства, а i його структурну побудову. 

Пiд структурою системи, якою є потенцiал пiдприємства, розумiють мережу 
найсуттєвiших, стiйких (iнварiантних) зв’язкiв мiж елементами. На думку 
М. Ф. Овчинникова, структура – це «iнварiантний» аспект системи. В. I. Кремянський 
також звертає увагу на те, що структура виражає не всю сукупнiсть зв’язкiв об’єкта, а 
тiльки його найсуттєвiшi зв’язки: «Структура є розгорнуте вираження сутностi» [4]. 

Беручи загалом, до елементiв потенцiалу пiдприємства можна вiднести все, що 
пов’язане з функцiонуванням i розвитком пiдприємства. Вiдбiр найважливiших iз цих 
елементiв становить дуже складну проблему, що пiдтверджується безлiччю рiзних думок 
науковцiв з цього приводу [5]. 

На сучасному етапi на конкурентному ринку стрiмко зростають вимоги споживачiв, що 
свiдчить про посилення конкурентної боротьби, змiцнення позицiй конкурентiв i 
скорочення строкiв впровадження iнновацiйних технологiй. Стiйке зростання 
конкурентоспроможностi пiдприємства i, як наслiдок, посилення конкурентних позицiй на 
ринку не можливi без ретельно розробленої органiзацiйно-економiчної моделi формування 
конкурентної поведiнки на пiдприємствi, заснованої на комплексному механiзмi реалiзацiї 
його конкурентних стратегiй [6, с. 124]. 

Використання збалансованої системи показникiв у сферi стратегiчного управлiння 
пiдприємства дозволяє вдосконалити систему прийняття стратегiчних та тактичних рiшень, 
оптимiзувати використання обмежених внутрiшнiх резервiв розвитку пiдприємства для 
подальшого розвитку конкурентних переваг у довгостроковiй перспективi. 

Отже, в економiчнiй лiтературi наявнi рiзнi пiдходи до визначення структури 
потенцiалу пiдприємства. Бiльшiсть дослiдникiв розглядає ресурсну структуру потенцiалу, 
однак з урахуванням у ньому рiзної кiлькостi складових. В одному випадку до його складу 
рекомендується включати тiльки засоби працi, в другому – засоби працi i робочу силу, в 
третьому – засоби працi, робочу силу i природнi ресурси, якi застосовуються в процесi 
виробництва, у четвертому – засоби працi, робочу силу i предмети працi. Необхiдно 
зазначити, що навiть за збiгу поглядiв на структуру потенцiалу пiдприємства ресурсний 
пiдхiд не дає повної характеристики цього термiна. Особливий науковий iнтерес 
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викликають дослiдження багатоаспектного аналiзу структури потенцiалу, де поряд з 
ресурсним розглядаються ще й iншi аспекти структури, що дає повнiше уявлення про його 
елементний склад [5]. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ В СИСТЕМІ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Кожний господарюючий суб’єкт здійснює свою діяльність за умов невизначеності та 
економічного ризику, які справляють вагомий вплив на результати його функціонування в 
ринковому середовищі. Світова теорія й практика господарювання свідчать, що 
економічний ризик притаманний всім видам людської діяльності та повністю уникнути його 
неможливо. Сукупний рівень ризику формується під впливом множини чинників 
внутрішнього та зовнішнього середовища, що постійно змінюється. Тому сучасні 
дослідники та фахівці-практики приділяють значну увагу цій економічній категорії, яка має 
об’єктивно- суб’єктивне походження та зумовлює необхідність постійного аналізу й оцінки 
економічного ризику, розробки заходів протидії ризикам тощо [5, с. 8]. 

Завдання протидії негативному впливу ризиків належить до компетенції систем 
економічної безпеки господарських структур, що визначає необхідність дослідження 
питання організації протидії ризикам в системі економічної безпеки суб’єктів 
господарювання в цілому.  

Ризиками, що можуть мати вплив на ефективність функціонування підсистеми 
економічної безпеки можна вважати: конкурентну розвідку, розповсюдження неправдивої 
інформації, що спричиняє зниження рівня ділової репутації, партнерство з фірмами-
одноденками та фіктивними підприємницькими структурами, недостовірна інформація на 
власному сайті, низький рівень інформаційної прозорості як власної, так і партнерів та 
контрагентів, промислове шпигунство, помилки у договірних документах, недотримання 
партнерами та клієнтами платіжної дисципліни, зростання обсягів дебіторської та 
кредиторської заборгованості тощо [6, с. 33]. 

До основних елементів роботи із організації протидії ризикам можна віднести 
чотири напрямки: 

1. Механізми уникнення ризику, які передбачають усунення, де це можливо, причин 
виникнення ризику.  

2. Інструменти зниження величини ризику, які знижують очікувану величину ризику за 
рахунок зниження ймовірності виникнення самого ризику або негативного впливу ризику 
на економічну безпеку суб’єкта господарювання. До них можна віднести: 

− технічні методи, основані на впровадженні різних технічних заходів, наприклад, 
система протипожежного контролю, банківських електронних розрахунків та ін.; 

− правові методи, такі як: застава, гарантія, аванс тощо; 
− організаційно-економічні методи включають комплекс заходів, спрямованих на 

попередження втрат від ризику у випадках виникнення несприятливих обставин, а також на 
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їх компенсацію у випадках виникнення втрат (розподіл ризику між учасниками проекту; 
резервування коштів на покриття непередбачених витрат; нейтралізація часткових ризиків; 
зниження ризику в плані фінансування) [2, с. 77]. 

3. Механізми прийняття ризику, які передбачають активне прийняття наслідків ризику і 
розробку заходів по усуненню ризику. 

4. Інструменти передачі ризику третій стороні (страхування) [3, с. 36].  
Організація протидії ризикам економічній безпеці сучасних суб’єктів господарювання 

може відбуватись поступово, у кілька етапів.  
На першому етапі необхідно провести аудит ризиків і прийти до висновку щодо того, 

в чому полягають і на скільки істотними є ризики. Під час аудиту ризиків узагальнюються 
знання, якими володіють співробітники суб’єкта господарювання, що працюють у 
різних відділах, а також проводиться діагностика ризиків за спеціальними 
методиками. Виявлені ризики систематизуються і вимірюються. При цьому визначаються їх 
допустимі і граничні значення.  

На другому етапі потрібно вирішити, як суб’єкт господарювання має реагувати на 
існування та прояви тих чи інших ризиків. Протидія ризику має бути економічно 
доцільною. Це означає, що витрати на організацію антиризикових заходів не можуть 
перевищувати сумі втрат внаслідок настання ризикових подій. Тому необхідним є аналіз, 
що дасть відповідь на запитання, яким ризикам доцільно протидіяти, а які можна просто 
прийняти за даність.  

Третій етап – розробка заходів щодо зниження ризиків. Спектр способів протидії 
ризикам надзвичайно широкий. Можна виділити кілька груп таких заходів [3, с. 37]:  

− відмова від прийняття ризику, що означає відмову від проведення проекту або зміну 
способу проведення проекту; 

− зниження рівня ризику передбачає розробку конкретних організаційно-технічних 
заходів на основі розроблених планів і програм; 

− страхування ризику, що передбачає формування страхових запасів зовнішніми 
організаціями та їх оплатне використання; 

− ухвалення (поглинання) ризику передбачає формування страхових запасів самим 
суб’єктом господарювання. 

На четвертому етапі необхідним є створення організаційного механізму для управління 
ризиком. Як правило, таким механізмом є система управління ризиками, основними 
функціями якого є: моніторинг і оцінка ризику; розробка антиризикових заходів; 
забезпечення проведення антиризикових заходів [4, с. 187]. 

Організація протидії ризикам не усуне всі ризики економічної безпеки суб’єкта 
господарювання, проте вона дає керівництву та професіоналам з фінансово-економічної 
безпеки цілий ряд можливостей [6, с. 33]: 

− дозволить поглянути на власний бізнес з позицій ризику; 
− дозволить передбачити багато несприятливих подій і заздалегідь прийняти деякі 

управлінські рішення; 
− дозволить зменшити наслідки дії ряду ризиків; 
− дозволить повністю уникнути перелік окремих втрат і скористатися 

існуючими можливостями. 
Таким чином, управління економічним ризиком є дієвим засобом забезпечення 

безпечного функціонування підприємства, що потребує вмілого застосування та ретельного 
обґрунтування конкретних заходів у межах його використання з урахуванням розглянутих 
особливостей. Подальші дослідження мають стосуватися вивчення переліку, особливостей 
прояву та взаємодії знов виникаючих та наявних чинників ризику, розробки та 
удосконалення підходів до їх аналізу, оцінки та обмеження потенційної негативної дії. 
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АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО ПІДРИЄМСТВА 
 

Собівартість продукції є одним із найважливіших показників для оцінки ефективності 
діяльності підприємства. За рахунок її аналізу можна дізнатися, які існують резерви для 
зменшення витрат, тенденції зміни рівня собівартості та вплив її відхилень на прибуток 
підприємства. 

Собівартість – це грошовий вираз витрат підприємства на виробництво і реалізацію 
продукції (робіт, послуг) [1, с. 121]. Собівартість сільськогосподарської продукції 
складається з витрат, пов’язаних у процесі виробництва з використанням 
сільськогосподарських угідь, машинно-транспортного парку, матеріальних і трудових 
ресурсів. 

Існують такі основні види собівартості продукції: 
1. Виробнича собівартість – це собівартість продукції з урахуванням прямих і 

накладних витрат або витрати на виробництво певного виду продукції. 
2. Собівартість реалізації – це виробнича собівартість продукції з урахуванням витрат 

на реалізацію продукції (збут, рекламу тощо). 
3. Повна собівартість – це виробнича собівартість продукції у поєднанні 

з адміністративними витратами та на збут продукції або сума витрат на виробництво і 
реалізацію.  

Собівартість аграрної продукції розраховується і аналізується на кінець звітного 
періоду. Аналіз доцільно розпочинати із загального рівня оцінки собівартості усієї 
продукції підприємства. Кінцевим показником собівартості виробленої і реалізованої 
продукції є повна собівартість, тобто її значення, що використовують у розрахунках 
підприємства з державою та покупцями і від якого залежить рівень  рентабельності і 
прибуток підприємства. Повну собівартості одиниці окремих видів продукції реалізованої 
продукції визначають як відношення загальної повної собівартості до кількості реалізованої 
продукції відповідного виду. Даний показник залежить від виду виробничої собівартості та 
витрат з реалізації [2, с. 165]. 

У табл. 1 наведено аналіз собівартості реалізованого молока ПрАТ «Маки» 
Білоцерківського району Київської області. 

Згідно з наведеними даними загальна сума повної собівартості реалізованого молока 
зросла на суму 779,45 тис. грн., у тому числі за рахунок зміни виробничої собівартості і 
собівартості реалізації. Повна собівартість 1 ц молока у звітному році становила 431,27 грн, 
а в попередньому – 327,55 грн. Підвищення собівартості 1 ц продукції на 103,72 грн 
зумовило зростання витрат на суму 779,45 тис. грн. Причиною цього було підвищення 
собівартості виробництва продукції на 714,98 грн та витрат на реалізацію на 64,47 тис. грн. 
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Таблиця 1 
Аналіз собівартості реалізованого молока ПрАТ «Маки»  

Білоцерківського району Київської області, 2014 – 2015 рр. 

Показник 2014 р. 2015 р. 
Відхилення 2015 р. 

до 2014 р. (+; -) 

Реалізовано молока в фізичній масі, ц 9101 7515 -1586 

Виробнича собівартість реалізованого молока на 1 ц, грн 308,98 404,12 -95,14 

Повна собівартість реалізованого молока на 1 ц, грн 327,55 431,27 -103,72 

 
Оскільки показники собівартості наведені в поточних цінах, то її підвищення могло 

відбутися як за рахунок зростання затрат ресурсів на виробництво і реалізацію продукції, 
так і за рахунок підвищення їх вартості. Тому доцільним є аналіз собівартості в 
порівняльних цінах, а також порівняння собівартості одиниці продукції з іншими 
аналогічними підприємствами.  

Таблиця 2 
Собівартість реалізованого молока у 

Білоцерківському районі Київської області, 2015 р. 

Показник ПрАТ «Маки» 

ДП «Дослідне 

господарство 

імені 9 січня ІБС 

ІБЦ НААН» 

ТОВ ФК «Агро-

Лідер-Україна» 

У середньому по 

району 

Реалізовано молока в фізичній масі, ц 7515 4648 27532 22048,6 

Виробнича собівартість реалізованого 

молока на 1 ц, грн 
404,12 485,59 323,08 345,11 

Повна собівартість реалізованого 

молока на 1 ц, грн 
431,27 550,56 330,52 374,31 

 
Виробнича собівартість молока ПрАТ «Маки» є вищою за собівартість продукції у 

середньому по Білоцерківському району на 59,01 грн. Щодо повної собівартості, то вона 
відхиляється від середнього показника на +56,96 грн. Проте, варто зауважити, що у 
порівняні із ДП «Дослідне господарство імені 9 січня ІБС ІБЦ НААН» виробнича 
собівартість молока ПрАТ «Маки» є нижчою на 81,47 грн, а повна – на 119,29 грн.  

Таблиця 3 
Структура виробничої собівартості молока ПрАТ «Маки»  

Білоцерківського району Київської області, 2015 р., тис. грн 

Показник 2014 р. 
Питома 

вага % 
2015 р. 

Питома 

вага % 

Відхилення 2015 р. 

до 2014 р. (+;-) 

Виробнича собівартість, у тому числі: 2814 100 3079 100 -265 

Прямі матеріальні витрати, з них: 2128 72,62 2242 73,86 -114 

корми  1509 53,62 1480 48,07 29 

пальне і мастильні матеріали 115 4,09 178 5,78 -63 

оплата послуг і робіт сторонніх організацій 178 6,33 238 7,73 -60 

решта матеріальних витрат 326 11,58 346 11,24 -20 

Прямі витрати на плату праці 487 17,31 560 18,19 -73 

Інші прямі витрати та загальновиробничі витрати, з них: 229 8,14 277 8,99 -48 

амортизація необоротних активів 48 1,71 70 2,27 -22 

відрахування на соціальні заходи 181 6,43 207 6,72 -26 

 
Отже, при аналізі собівартості виробництва продукції визначають відхилення 

показників окремих видів собівартості одиниці продукції, а також загальної суми витрат. 
Зниження собівартості виробництва сільськогосподарської продукції є одним із важливих 
напрямків підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. 

Список літератури 
1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : 

КНЕУ, 2002. – 624 с. 
2. Ковальчук М. І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: підручник / М. І. Ковальчук. – К. : 

КНЕУ, 2005. – 390 с. 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права» 
 

 

43 

 

УДК 658.3 
Кундо В. В. 

студентка заочного отделения 5 курса, 
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ПЕРСОНАЛА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Современные условия существования и функционирования производственных 
предприятий подразумевают наличие компетентного персонала. Эффективное выполнение 
своих обязанностей каждым сотрудником позволяет решать различные производственные 
задачи и обеспечивать качество в производственном процессе [1, с. 9]. В связи с этим перед 
высшим руководством встает вопрос о том, в какой мере персонал владеет инструментами 
для скорейшего достижения целей, стоящих перед предприятием и какие управленческие 
решения (или изменение бизнес-процессов) должны быть приняты, чтобы минимизировать 
риски, связанные с слабыми сторонами компетентности персонала [2, с. 121]. Мы 
придерживаемся точки зрения, что компетентность персонала характеризует его знания, 
умения, навыки, профессиональную гибкость и стремление к самосовершенствованию, 
лояльность к производственным нуждам предприятия. В связи с этим, определение тех или 
иных рисков, которые могут быть скрыты или очевидны, позволит высшему руководству 
предприятия предупреждать негативные тенденции касательно компетентности персонала. 

Подходы к формированию и развитию компетентности персонала рассматривались 
рядом украинских ученых, таких как: В. В. Близнюк, Д. П. Богиня, О. А. Гришнова, 
О. В. Крушельницкая, Л. С. Лисогор, Д. П. Мельничук, І. Л. Петрова и др. Проанализировав 
имеющийся научный опыт, в частности, в использовании различных методов, приемов 
качественного (количественного) анализа или оценки компетентности персонала мы 
пришли к выводу, что одним из инструментов интегрированной оценки комплексных 
рисков связанных с работой персонала может быть предложен SWOT-анализ. Метод SWOT 
подразумевает определение сильных-слабых сторон (Strengths – Weakness), а также 
возможностей (Opportunities) и угроз (Threats) организации или бизнес-процессов в ней [3]. 
Этот метод помогает сбалансировать свои внутренние сильные и слабые стороны с теми 
благоприятными возможностями и факторами угрозы, с которыми придется столкнуться 
организации. 

В процессе SWOT-анализа можно получить ответы на следующие вопросы [4]: 
1. Каковы сильные и слабые стороны организации (текущие и прогнозируемые)? 
2. Каково влияние на организацию внешней среды (текущее и прогнозируемое, 

позитивное и негативное)? 
3. В какой мере сильные стороны компании позволяют ей воспользоваться 

открывающимися возможностями и противостоять угрозам (защищаться от них)? 
4. В какой мере слабые стороны фирмы этого не позволяют осуществить? 
5. Какую оценку следует дать организации в целом и отдельным бизнес-направлениям 

в ней (исходя из сочетания сил, слабостей, возможностей и угроз)? 
6. Какие стратегии следует реализовывать при том или ином сочетании сил, слабостей, 

возможностей и угроз? 
Таким образом, SWOT-анализ помогает в понимании тех обстоятельств, в которых 

компетентность персонала является достаточной или требующей развития, коррекции 
бизнес-процессов.  

Для примера использования возможностей SWOT анализа рассмотрим оценку 
компетентности персонала на предприятии N кондитерского производства Полтавской 
области. Компетентность персонала мы рассматриваем на данном предприятии, как степень 
квалификации работника, которая позволяет успешно решать задачи, стоящие перед ним, 
способность человека качественно и безошибочно выполнять свои функции, как в обычных, 
так и в экстремальных условиях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ – Компетентности персонала 

Показатели 

(Opportunities) Возможности (Treats) Угрозы 

Внешние возможности: Внешние угрозы: 

1) возможность применения более 

совершенных методов и технологий 

развития о обучения персонала. 

1) обученные кадры могут уходить 

из коллектива предприятия; 

2) возможность повышения 

квалификации персонала за счет 

внутреннего и внешнего обучения 

2) не всегда есть возможность 

карьерного роста внутри 

предприятия 

(Strengths) Сильные стороны Стратегические действия 1 Стратегические действия 2 

Внутренняя среда: 

Мероприятия, которые 

необходимо провести, чтобы 

использовать сильные стороны для 

реализации возможностей 

Мероприятия, которые позволят 

отразить угрозы за счѐт сильных 

сторон 

1. Процесс помогает создать 

кадровый резерв предприятия 

1. Разработаны внутренние 

программы обучения и 

переквалификации, которые 

позволяют оперативно реагировать 

на динамично меняющиеся планы 

производства. 

2. Возможность внешнего обучения 

позволяет применять передовые 

практики других организаций и 

экспертов. 

1. Создание грамотного кадрового 

резерва позволяет контролировать 

потребность в обучении персонала 

и создать план обучения 

максимально соответствующий 

плановой потребности.  

2. Разработанные программы 

мотивации помогают решить 

вопросы удержания и привлечения 

наиболее ценных кадров. 

2. Постоянный процесс 

подтверждения квалификации 

работников 

3. Мотивация персонала 

4. Гибкость в процессе изменения 

планов производства 

(Weaknesses) Слабые стороны Стратегические действия 3 Стратегические действия 4 

Внутренняя среда: 

Мероприятия, которые позволят 

нейтрализовать слабые стороны 

используя предоставленные 

внешние возможности 

Мероприятия, которые 

минимизируют слабые стороны для 

избежание рисков 

1) Отсутствие разработанных 

программ оценки знаний по 

некоторым существующим 

профессиям на предприятии 

1. Использование передовых практик 

позволит создать наиболее 

применимую систему обучения и 

развития персонала для предприятия. 

1. Запланирована работа в 

направлении и создании 

унифицированного подхода к 

проверке знаний сотрудников 

рабочих специальностей. 

2. На ежегодной основе 

согласовывается и утверждается 

график обучения персонала 

2) Сложности провести обучение с 

учетом загрузки и сменности 

персонала 

3) Нежелание персонала изучать 

новые участки работ 
- 

1. Разработаны системы мотивации 

сотрудников за профмастерство 

 
Анализ данных SWOT анализа согласно таблицы позволяет сделать следующие 

выводы: 
− на рассматриваемом предприятии N кондитерского производства существуют 

внутренние программы обучения и переквалификации, которые позволяют решить вопросы 
развития персонала, создания грамотного кадрового резерва, что имеет стратегическую 
цель, связанную с наращиванием производственных мощностей; 

− есть необходимость создания единого (унифицированного) подхода применяемого 
для проверки знаний персонала, разработки (актуализации) материалов для 
качественной подготовки работников к сдаче квалификационных экзаменов (срезу знаний, 
профоценке персонала); 

− существующие риски связаны с организационными проблемами обучения, учитывая, 
что процесс обучения персонала подразумевается без отрыва от производства. Для 
стабильности работы квалифицированного персонала на предприятии необходимо 
разрабатывать системы мотивации сотрудников, которые позволяют удерживать 
имеющиеся ценные кадры и привлекать компетентный персонал извне.  
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MANAGERIAL ASPECTS OF IMPROVING THE COMPANY’S COMPETITIVENESS  
 

Recently, there is a problem of maintenance of the economic entities’ ability to create reserves 
for increasing the efficiency of their activities in the markets of goods and services, in the 
conditions of constant competitive pressure, destabilization of the national currency as well as the 
aggravation of the economic and political situation in Ukraine. 

Business processes in the strategically important industries become more complex, which 
affects the activities of the industrial complex as a whole. The acute problems that have arisen in 
recent years in many enterprises are as follow: the lack of money supply; inability to liquidate 
payables; dependence on the external sources of financing.  

This affects the effectiveness of internal organizational and economic mechanism of the 
country, the industrial complex, enterprises, and their ability to accumulate resources for the 
production and commercial activities. 

There is a need to find ways to improve the competitive position of Ukrainian industrial 
enterprises in the international markets of goods and services in conditions of increasing 
destabilization factors of the environment.  

The scheme of controlling the competitiveness of an enterprise includes the following blocks 
[1, p. 73]: definition of the main priorities – setting goals of the enterprise in the field of 
achievement of the corresponding level of competitiveness; task definition – analysis of the 
external and internal environment of the company’s operation; strategy development – the 
development of alternative strategy packages to achieve the expected level competitiveness of the 
enterprise; strategy implementation – the selection of the optimal strategy package and the 
development of a strategic plan for achieving the competitiveness of the enterprise.  

To develop a strategy for competitiveness in the foreign market of the enterprise, we need to 
implement the following measures: 

1. To evaluate the level of company’s competitiveness, quality of its products and behavior of 
the main competitors in the foreign market. 

2. To assess key factors of international activity of the enterprise and its international 
competitive potential. 

3. To analyze the existing competitive strategy and to define its advantages and disadvantages 
as of strategic management instrument. 

4. To create strategic plans taking into account the results of the previous measure. 
5. To implement the developed plan for managing the international competitiveness of 

the enterprise. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Экономическая устойчивость предприятия как его способность сохранять равновесие и 
противодействовать влиянию негативных факторов приобретает особое значение в условиях 
экономической турбулентности и неопределенности рыночных процессов. Оценка уровня 
экономической устойчивости предприятия является важной научной задачей, требующей 
решения с использованием эффективных инструментов. 

Система обеспечения экономической устойчивости предприятия включает ряд бизнес-
процессов по различным направлениям функционирования предприятия. Ресурсы, которые 
предприятие получает на выходе таких бизнес-процессов, формируют возможности или 
свойства компании (содержать устойчивые конкурентные преимущества, 
противодействовать негативным экзогенным факторам, удерживать экономическое 
равновесие и т. д.), а также информационные ресурсы (знания), которые способствуют 
удержанию достигнутых результатов в долгосрочной перспективе. Оценку уровня 
економической устойчивости предприятий следует выполнять с учетом того, что любой 
уровень этого свойства является результатом управления согласно целям компании и 
результатом внедрения таких принципов [1]: рационализации уровня расходов; 
эффективного использования необоротных активов; сохранения высокого уровня 
финансовой устойчивости и платежеспособности; эффективного использования 
материальных ресурсов; соблюдения запланированного уровня рентабельности, 
прибыльности, оборачиваемости; соответствия продукции стандартам качества.   

С учетом вышеизложенного, можно сформировать перечень основных индикаторов 
экономической устойчивости предприятия: 

1. Уровень колебания платежеспособности. Расчет этого показателя позволит 
определить уровень достижения финансовых целей компании и эффективность внедрения 
принципа сохранения высокого уровня финансовой устойчивости и платежеспособности. 

2. Устойчивость социального имиджа. Показатель определяет создание устойчивого 
имиджа социально-ответственной компании и дает возможность сформулировать вывод об 
эффективности позиционирования производителя и его продукции. 

3. Лояльность потребителей. Определение изменения уровня лояльности потребителей 
позволяет получить информацию о том, нужно ли предприятию вносить изменения в 
политику работы с целевой аудиторией на основе управления спросом.  

4. Уровень колебания качества продукции. Отслеживание изменения качества 
продукции позволит определить эффективность внедрения принципа соответствия 
продукции стандартам качества. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТНІСТЬ,  
ОСНОВНІ МОДЕЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

В умовах ринкової економіки велике значення для розвитку діяльності підприємства 
має стратегічне планування. Воно надає державному підприємству такі якості, як 
визначеність і індивідуальність, забезпечує специфіку, створює умови для виникнення і 
розвитку ряду важливих і суттєвих факторів, що позитивно впливають на його діяльність. 

Прискорення та ускладнення змін зовнішнього середовища є характерною ознакою 
більшості сучасних ринків. За таких умов діяльність підприємств усе меншою мірою 
відповідає заздалегідь визначеному алгоритму з кількісними довгостроковими цільовими 
параметрами розвитку, а методологія стратегічного менеджменту виходить на передові 
позиції в системі корпоративного управління. Особливу значимість стратегічний підхід в 
управлінні має для галузей із динамічною і диференційованою структурою підприємств, що 
перебувають під зростаючим тиском дестабілізуючих зовнішніх чинників [1, с. 4]. Так, 
розвиток банківських установ, що відбувається під впливом низки факторів оточуючого 
ринкового середовища, потребує оновлення підходів до ведення їх планової діяльності та 
впровадження концептуально нових методів планування [2, с. 96]. 

Починаючи з 1962 року, коли в Harvard Business Review була опублікована стаття 
Ф. Гілмора та Р. Брандербурга «Анатомія корпоративного планування», література з питань 
стратегічного планування виявилася насичена сотнями моделей, в яких були зроблені 
спроби формалізувати цей процес. Однак всі моделі засновані на одній теоретичної 
конструкції або базовій моделі, відрізняються між собою головним чином в деталях, а не в 
фундаментальних принципах побудови. У зв’язку з цим варто відзначити базову модель 
процесу стратегічного планування і три її основні модифікації [3, с. 48]. 

1. Модель Гарвардської школи бізнесу (Гарвардської групи). Дана модель ґрунтується 
на широко відомій процедурі SWOT-аналізу і розроблялася вченими Гарварда протягом 
досить тривалого періоду часу (головним чином К. Ендрюсом, іноді в співавторстві з К. 
Хрінстенсеном). При цьому Г. Мінцберг називає дану модель «моделлю школи 
проектування», оскільки в її основі лежить теорія «що формулювання стратегії як процесу 
ґрунтується на декількох базових постулатах, які забезпечують проектування стратегії» [4]. 

Основними методологічними принципами даної моделі є [5]: 
1) формулювання стратегії має бути контрольованим, усвідомленим 

процесом мислення; 
2) відповідальність за процес формування стратегії повинна бути покладена на топ-

менеджера організації; 
3) модель формування стратегічного плану повинна бути досить простою 

і інформативною; 
4) стратегії повинні бути унікальними, тобто єдиними в своєму роді і бути результатом 

процесу творчого проектування; 
5) стратегія як результат процесу стратегічного планування повинна мати 

завершений характер; 
6) стратегія повинна бути проста, лаконічна і виражена ясною мовою, має полегшити 

діяльність підприємства, і в силу цього дає можливість її розуміння і сприйняття 
працівниками підприємства; 

7) якщо стратегія є унікальною, повністю розробленої і чітко сформульованої, то 
вона реалізується. 

2. Модель І. Ансоффа. Основними істотними відмінностями цих моделей є: по-перше, 
І. Ансофф використовує поняття формалізованих цілей на відміну від неявно виражених 
цінностей вищого керівництва, пропонованих в моделі Гарвардської групи. По-друге, з 
точки зору І. Ансоффа, формування стратегічного плану можна представити у вигляді вкрай 
формалізованого процесу, доведеного до певної блок-схеми, можна навести приклад такої 
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моделі І. Ансоффа, що складається з 57 блоків. «Інженерний ухил» моделі І. Ансоффа 
проявляється в тому, що на кожному етапі формування стратегічного плану співробітникам, 
які займаються його розробкою, пропонуються докладно розроблені переліки факторів, які 
необхідно враховувати в процесі прийняття планових рішень. Істотною відмінністю від 
моделі Гарвардської школи бізнесу є введення І. Ансоффом зворотного зв’язку, що 
забезпечує інтерактивність процедури формування стратегічного плану та безперервність 
процесу її реалізації [6]. 

3. Модель Г. Стейнера. Початковий аналіз моделі Г. Стейнера дає підставу зробити 
висновок про її близькість до моделі Гарвардської школи бізнесу. Разом з тим в ній є 
моменти, які дають підставу виділити її в ряд самостійних. По-перше, це припущення про 
всебічність охоплення, повноту представлення процесу планування, жорстку послідовность 
етапів формування і деталізації результатів дії. По-друге, Г. Стейнер в своїй моделі досить 
чітко і однозначно вказує на зв’язок стратегічного планування (як довгострокового) з 
середньостроковим і тактичним, що має принципове значення для моделювання процесу 
формування стратегічного плану [7]. 

Таким чином, процес стратегічного планування на підприємстві полягає в досягненні 
стратегічної мети через вибір і реалізацію стратегії, на основі реалізації обґрунтованих 
методів і моделей стратегічного аналізу, формування програм стратегічного плану, а також 
встановлення основних показників його фінансово-господарської діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних наукових дослідженнях наголошується на тому, що термінологічно 
капіталізація характеризується другорядністю відносно терміну «капітал», а множинні 
підходи до її визначення відображають особливості капіталоутворення за сучасних умов у 
різних тематичних аспектах. 

Питання оцінювання капіталізації досить широко представлені у економічній 
літературі, а найбільш популяризованими є наукові праці А. Брейлі (A. Breyli) та 
С. Майерса (S. Meyers) [1], А. Дамодарана (A. Damodaran)  [2], Т. Коупленда (T. Copeland), 
Т. Колера (T. Kohler), Дж. Муріна (J. Murin), А. Долгоффа (A. Dolgoff) [3]. Питання 
забезпечення зростання капіталізації представлені у різних тематичних дослідженнях, де 
висвітлюється окремий аспект даної наукової проблематики. 

Результати критичного аналізу широкого кола наукових підходів до визначення 
капіталізації підприємства дозволяють упорядкувати їх з точки зору фокусування на більш 

https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.03/2016/dis_Drin.pdf
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значущих аспектах, у яких розкривається змістовна природа досліджуваного явища.  До 
таких підходів віднесено: 

− процесний. Даний аспект є найбільш популяризованим напрямком дослідження у 
наукових публікаціях, як з точки зору як окремих процесів капіталоутворення 
(інвестування, функціонування, накопичення капіталу, тощо), так і їх комплексного 
дослідженні. Загальну логіку капіталізації у даному аспекті можна характеризувати 
як сукупність процесів, які пов’язані із перетворенням можливостей ділового середовища 
на потоки доданої вартості, що є основою формування вартості бізнесу. Відповідно 
даного підходу логіка капіталізації розкривається у процесах перетворення 
можливостей середовища на ресурси підприємства → інвестування → активації 
ресурсів → продуктивного використання активів → накопичення капіталу, які надалі 
можуть набути деталізації; 

− результатний. Розвиток результатного напрямку дослідження капіталізації 
зумовлений її вартісною природою. Рух вартості, в результаті якого вона змінює 
свої предметні форми та нарощує свою величину К. Маркс визначав як капітал [4, с. 147], а 
процес, який надбудований над капіталом та відображає зміни вартості, що втілені в 
предметні форми визначають як капіталізація. Основна проблематика досліджень 
капіталізації в змістовних межах результатного підходу фокусується на її визначенні 
як ринковій вартості бізнесу. Саме така позиція є найбільш розповсюдженою серед 
західних економістів; 

− реляційний. Актуалізація та розвиток даного напрямку досліджень капіталізації 
пов’язаний, перш за все, з тим, що за постіндустріальних умов діяльності економічних 
суб’єктів суттєвих змін набуває розуміння капіталу, яке вже не вкладається у класичну 
теорію факторів виробництва, «тобто, капітал як фактор виробництва, втратив своє єдине 
змістовне значення, яке відводилося йому в класичних та неокласичних моделях виробничої 
функції і трансформувався у контекстні відносини» [5]. Реляційна проблематика 
капіталізації є багатоаспектною і досліджує аспекти формування інституційних механізмів 
її забезпечення; відносини, що пов’язані з правом власності на капітал та привласненням 
новоствореної вартості; протиріччями між суспільним характером виробництва та 
приватною формою привласнення його результатів, тощо; 

− ресурсний. Актуальність ресурсної проблематики капіталізації зумовлена тенденцією 
інтелектуалізації сутності ресурсів, що принципово змінило методологію їх дослідження, а 
відтак і пов’язаних з ними категорій. У такому аспекті процеси та відносини капіталізації 
набули стратегічності, а фокус досліджень капіталізації як результату  вчені досліджують не 
тільки в категоріях вартості, а і цінності. 

Відповідно до представленої логіки розуміння капіталізації процеси її оцінювання 
доцільно здійснювати у єдності взаємозв’язку представлених підходів до її розуміння, при 
цьому варто наголосити, що ресурсний, процесний та реляційні аспекти є формуючими 
(забезпечуючими) відносно результатного. Традиційно, у економічних дослідженнях 
оцінювання капіталізації як результату процесів капіталоутворення здійснюється на основі 
показників вартості (ринкової та внутрішньої (фундаментальної) або ринкових 
мультиплікаторів. Базуючись на перевагах та обмеженнях практичного використання даних 
методів та враховуючи змістовні завдання даної наукової статті за основу оцінювання 
капіталізації буде прийнято фундаментально-вартісний підхід. Своєї актуальності для 
оцінювання капіталізації фундаментальна вартість набула після світової фінансової кризи 
2008 р., коли ринкові оцінки капіталу не віддзеркалювали реальної ситуації та тенденцій 
розвитку, що фактично відбувалася на підприємствах. Зміщення управлінського акценту у 
площину фундаментальної вартості бізнесу дозволяє пов’язати специфіку та результати 
капітальних процесів протягом усього логічного ланцюга їх протікання, а динаміка змін 
внутрішньої вартості дозволяє фокусуватися на більш значущих причинах, що зумовлюють 
спрямованість таких змін. 

Серед альтернативних методів оцінювання фундаментальної вартості, до яких 
відносять концепцію дисконтування грошових потоків та економічного прибутку, було 
обрано останню, яка характеризується порівняно високими можливостями факторного 
аналізу, що дозволяє формалізувати взаємопов’язані капітальні аспекти хоча і не у строго 
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математичній логіці, але з акцентом на пріоритет вартість-формуючих детермінант 
капіталізації. Серед переліку аналітичних моделей вимірювання економічного прибутку 
перевагу було надано моделі остаточного чистого прибутку (RE, Residual Earnings), що 
зумовлено наявністю адекватної та офіційно підтвердженої вихідної інформаційної бази, 
високим рівнем факторної інтерпретації RE-моделі та її порівняно широкими 
прогностичними аналітичними можливостями. У такій змістовній постановці абсолютна 
величина фундаментальної капіталізації підприємства буде оцінюватися як сума чистих 
активів на початок розрахункового періоду та сума дисконтованих за ставкою витрат на 
власний капітал потоків чистого остаточного прибутку (формула 1): 

     
)k+(1

RE
+NA=FC

E

1+t

t1+t
,     (1) 

де FCt+1 – фундаментальна капіталізація на момент (t+1); 
NAt – балансова вартість чистих активів на момент t; 
kE – коефіцієнт витрат на власний капітал. 
Факторний аналіз спред-формуючих результатів (фінансової рентабельності та витрат 

на власний капітал) свідчать про те, що основний спектр проблем пов’язаний з низьким 
рівнем прибутковості господарської діяльності підприємств, характеристикою якої в межах 
RE –моделі є спред реалізації продукції (формула 2): 

   Spred)×r(1×W×E=k×E-NI=RE Salestr.capAssE

+ ,   (2) 

де Е – величина власного капіталу; 
NI – величина чистого прибутку; 
WAss – продуктивність функціонування активів; 
rstr.cap – коефіцієнт структури капіталу; 
Spredsale – спред доходності реалізації продукції. 
Дослідження капіталізації підприємства у процесному, результатному, реляційному та 

ресурсному аспектах є цілком аргументованим підходом з точки зору багатогранного 
розкриття її змістовного наповнення, яке дана категорія набуває за умов розвитку 
постіндустріального суспільства. Ускладнення сутності капіталізації пов’язано, перш за все, 
із розширенням контексту дослідження капіталу, а її наукова та практична проблематика 
віддзеркалює тенденції та виклики ділового середовища. Фундаментально-вартісний підхід 
до аналізу капіталізації вітчизняних машинобудівних підприємств підтвердив робочу 
гіпотезу авторів, яка  полягала у тому, що джерелом зростання їх економічних результатів, 
концентрованою формою прояву яких виступає фундаментальна капіталізація, є 
технологічний рівень машинобудівного виробництва. Забезпечення такого рівня має 
корелювати із сучасними параметрами та характеристиками концепції «Індустрія 4.0», яка 
ще декілька років тому багатьма сприймалася як утопія та піар. У такій постановці з точки 
зору перспективності подальших досліджень актуалізуються питання розробки 
технологічної стратегії машинобудівних підприємств на засадах концепції «Індустрія 4.0» 
та визначення необхідного переліку ресурсів і компетенцій за для її успішної реалізації; 
розробка плану поступового переходу до організації бізнес-процесів за принципами 
«цифрової фабрики»; моделювання розвитку машинобудівного бізнесу на основі 
екосистемного підходу. Визначені технологічні зміни вийдуть за межі конкретних 
підприємств та галузі, а можливо і за межі країни локації та дозволять управляти роллю 
конкретного бізнесу у майбутній екосистемі партнерів і клієнтів та забезпечувати 
досягнення високих економічних результатів, що визначають їх капіталізацію. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ПАНДА» 
 

Сьогодні в нашій державі спостерігається позитивна динаміка економічного розвитку, 
формуються цивілізовані взаємовідносини між товаровиробниками і споживачами, тому 
питання якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції набувають 
особливого значення. 

Цукрова промисловість була і є однією з найрозвинутіших галузей народного 
господарства України. За кількістю підприємств, рівнем технічного оснащення, 
виробничою потужністю, забезпеченням кваліфікованими працівниками, а також за 
обсягом виробленої продукції цукрове виробництво посідає одне з провідних 
місць в економіці. 

За 2017 рік вітчизняні цукровари виробили 2,14 млн. тонн цукру. В сезоні працювало 
46 цукрових заводів. За минулий рік найбільшими виробниками цукру в Україні є: 
холдинги «Астарта», «Радехівський цукор», «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО», «Агрофірма 
Світанок», «АСПІК ГРУП», «ПАНДА», «Галс Агро» [2].  

ТОВ «ПАНДА» в 2017 році увійшло в ТОП-7 найбільших виробників цукру за цей 
період і зайняло 6 місце [1]. ТОВ «Панда» (Селищанський цукровий завод) – це одне з 
передових підприємств, що має широку сировинну базу, досконалу схему отримання цукру, 
сучасне виробниче, технологічне та енергетичне обладнання. Виробнича потужність заводу 
становить 2000 т. переробки буряків на добу. 

Основними конкурентами ТОВ «Панда» є: ТОВ «Астарта-Київ», «Радехівський цукор», 
«УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО», «Агрофірма Світанок», «АСПІК ГРУП». 

ТОВ «Астарта-Київ» минулого 2017 року закріпила за собою позицію лідера на 
цукровому ринку, виготовивши 462,9 тис. тонн цукру, що становить 23 % від загального 
виробництва [1]. Потужності ТОВ «Астарта-Київ» з виробництва цукру складаються з 
8 цукрових заводів, які можуть переробляти понад 39 тисяч тонн цукрового буряку на добу, 
тобто у 18 разів більше ніж ТОВ «ПАНДА». В Компанії реалізується Програма 
енергоефективності, спрямована на скорочення витрат природного газу і вугілля. 
Конкурентною перевагою ТОВ «Астарта-Київ» є наявність власної сировинної бази та 
використання біогазу, що дозволяє заміщувати 50 % природного газу, що використовується 
цукровим заводом. 

ТОВ «Радехівський цукор» здійснює діяльність з переробки цукрового буряку та 
реалізації цукру на Радехівському (Львівська обл.) та Чортківському (Тернопільська обл.) 
виробництвах і минулого 2017 року виготовило 433,1 тис. тонн, що становить 21 % від 
загального виробництва. Виробнича потужність складає близько 8 тис. т на добу.  Головною 
конкурентною перевагою є ширший асортимент, за рахунок різних видів упакувань та 
виробництво цукру з тростини. 

ЗАТ «Укрпромінвестагро», займає третю позицію з часткою ринку 12 %, два 

цукрові заводи якого виготовили 241,3 тис. т, з виробничою потужністю близько 7 тис. т 
буряку на добу. До холдингу входять Агрогосподарське формування ВАТ ПК «Поділля» 

(займає 40020 га сільгоспугідь в Крижопільському, Ямпільському, Томашпільському 
районах Вінницької області), Агрогосподарське формування ДП «Новофастівське» 
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(12393 га сільгоспугідь в Погребищенському районі Вінницької області), ПК «Зоря 
Поділля» (20 тис. га сільгоспугідь в Гайсинському районі Вінницької області). Таким 

чином заводи розташовуються поблизу сировинної бази, що і є їхньою 
конкурентною перевагою [4]. 

Агрофірма «Світанок», яка виготовила за минулий рік 103,3 тис. т цукру, що дало їй 

змогу зайняти четверте місце на українському ринку. Агрофірма створена на базі 
сільськогосподарського підприємства імені Щорса в Київській області. Сьогодні компанія 

володіє двома заводами в Київській та Житомирській областях, які мають змогу переробляти 
близько 5 тис. т. цукрових буряків на добу. Земельний банк становить 70000 га. 

«Аспік Груп» – компанія, до складу якої входять два цукрові підприємства-заводи в 
місті Старокостянтинів Хмельницької області (компанія «Староконстянтинівцукор») і 
«Шепетівський цукровий комбінат» (Шепетівка, Хмельницька область), які  виготовили 

85,5 т. цукру. За підсумками 2009 – 2016 років потужність заводу зросла від 2600 т 
цукрових буряків на добу до 4000 т на добу. 

ТОВ «Панда» не може конкурувати з такими лідерами в галузі як ТОВ «Астарта-Київ», 
ТОВ «Радехівський цукор» та ЗАТ «Укрпромінвестагро» оскільки дані мають великі 
виробничі потужності, які в 10 разів перевищують потужності Селищанського 

цукрового заводу, а також енергоефективні технології виробництва, за участю біопалива, 
широкий асортимент цукру як з буряка так і з цукрової тростини, а також за рахунок 

різних видів упакувань. 
Для підвищення конкурентоспроможності та закріплення позицій на ринку доцільно 

було б побудувати завод по виготовленню біопалива, з відходів цукроваріння, для 
задоволення власних потреб у біопаливі і реальною альтернативою імпортованому 
газу. Крім того, ефективне використання ресурсів досягається шляхом подальшого 

застосування біоречовин як добрив для сільгоспугідь. Також можна розширити асортимент 
за рахунок впровадження нових видів пакування. Оскільки ТОВ «Панда» не пакує цукор 

для роздрібної торгівлі, можна розширити асортимент за рахунок нових видів пакування 
цукру для промисловості. На даний момент пакування цукру відбувається в 
поліпропіленових мішках з поліетиленовими вставками, вагою по 50 кг. Пропоную 

запровадити такі види пакування для промисловості: м’які контейнери типу «біг-бег» (500 –
 1000 кг) та насипом в автоцистернах. Пакування в тару типу «біг-бег» є доволі зручним для 

промисловості, тому що при його використанні зменшуються час та витрати на 
розвантажувальні роботи, а також спрощується схема подачі цукру на виробництво, завдяки 

наявності в біг-бегах дозувальних клапанів. Даний вид пакування є також популярним при 
здійсненні експорту продукції. 

Насипом в автоцистернах є найбільш економічно вигідний спосіб доставки цукру 

до промислового споживача. Не потребує додаткових витрат при розвантаженні та є 
досить поширеним в світовій практиці. В Україні даний вид відвантаження все більше 

набирає популярності серед лідерів кондитерської промисловості та у виробництві 
безалкогольних напоїв. 

Також можна запровадити виробництво органічного цукру. Для цього потрібно 
вирощувати  цукровий буряк  без добрив, засобів захисту, тобто – орієнтуватись на 
виробництво екологічно чистого продукту. Така продукція користується великим попитом 

за кордоном. Тому для ТОВ «Панда» це реальна можливість підвищити 
конкурентоспроможність підприємства і закріпити свої позиції на українському ринку, а 

також це буде можливістю для виходжу на міжнародні ринки збуту.  
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ 
 

Більшість сільськогосподарських робіт у рослинництві, як відомо, виконується за 
допомогою машин і механізмів. Нормоутворюючі фактори за характером впливу па 
нормативи праці умовно поділяються на перемінні й постійні. Перемінні фактори 

впливають безпосередньо на норми виробітку на механізованих польових роботах, але 
ступінь впливу цих факторів змінюється з року в рік. За своєю техніко-технологічною і 

біологічною однорідністю ці фактори утворюють декілька груп: технічна, технологічна та 
біологічна групи. Постійні фактори безпосередньо впливають на величину норм праці, 

проте самі вони відносно консервативні і практично не змінюються в часі. До них відносять 
довжину гону, рельєф, висоту над рівнем моря, конфігурацію ділянок, наявність перешкод 
на полях у вигляді ліній електропередач, ярів, окремо стоячих дерев, кам’янистість ґрунту і 

т.д. Організаційні фактори включають у себе організацію матеріально-технічного 
постачання трудових процесів, схеми руху агрегатів, рівень оснащеності й обслуговування 

робочих місць, узгодженість робіт у часі, ступінь дотримання дисципліни й оплати праці, 
добросовісність виконавців тощо. Через неможливість об’єктивної кількісної оцінки 

перераховані фактори при розрахунку норм виробітку до уваги не беруться. Технічно 
обґрунтовані норми праці зорієнтовані на оптимальний їх рівень при даних умовах 
виробництва. Наведені групи нормоутворюючих факторів по різному впливають на рівень 

норм виробітку, однак, у кінцевому рахунку, визначають робочу ширину захвату й 
припустиму швидкість руху агрегатів, а це, у свою чергу, впливає на тривалість роботи 

машини протягом зміни. При розрахунку норм виробітку за нормативами необхідно перед-
бачати конкретні умови (довжину гону, рельєф, конфігурацію поля і т. ін.), що досягається 
паспортизацією полів і пасовищ. У другому випадку проводяться хронографічні 

спостереження, розробляються на їх основі обґрунтовані нормативи на окремі елементи 
трудових операцій і в подальшому аналітичними розрахунками визначаються норми 

виробітку Одночасно розраховують витрати палива, електроенергії, інших матеріалів на 
фізичну одиницю роботи [1]. 

Оцінка нормоутворюючих факторів у конкретних умовах здійснюється за допомогою 
паспортизації сільськогосподарських угідь. Вихідними матеріалами паспортизації є плани 
землекористування, карти ґрунтових і агрохімічних обстежень.  

Отже, паспортизація сільськогосподарських угідь – це кількісна і якісна оцінка 
постійних нормоутворюючих факторів з метою групування угідь (полів, сіножатей і 

пасовищ) відносно ступеня впливу факторів на норму праці. При паспортизації полів 
використовують плани землекористування господарства, ґрунтові карти та матеріали по 
рельєфу, висоті над рівнем моря, ґрунтових та агро господарських обстежень [2]. 

http://www.ukrsugar.com/uk
http://propozitsiya.com/ua/nazvano-lideriv-iz-virobnictva-cukru-v-ukrayini
http://propozitsiya.com/ua/nazvano-lideriv-iz-virobnictva-cukru-v-ukrayini
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У тваринництві для забезпечення нормальної життєдіяльності тварин і птиці та 
отримання продукції протягом визначеного періоду працівники щодня виконують комплекс 

різноманітних технологічних операцій, значна кількість трудових операцій тут виконується 
за допомогою мобільних і стаціонарних машин і механізмів, а також вручну. Цей комплекс, 
як правило, щодня повторюється. Тому на відміну від інших галузей сільського 

господарства у тваринництві встановлюються не змінні норми виробітку на окремі види 
робіт, а норми обслуговування тварин і одночасно норми виробництва продукції 

тваринництва на рік чи інший визначений період. Нормування праці в тваринництві має 
свої особливості. Зумовлено це тим, що об’єктом, на який спрямована праця, тут є тварини, 

а їх вид, стать і вік визначають специфіку обслуговування. Насамперед дані обставини 
передбачають різноманітність форм поділу й кооперації праці тваринників, а також 
виконання працівниками ферм протягом зміни механізованих, ручних і транспортних робіт. 

Крім того, упродовж зміни праця тваринників має чітко виражені технологічні перерви, 
зумовлені біологічними особливостями тварин [3]. 

У процесі нормування важливо врахувати весь комплекс нормоутворюючих факторів, 
що підвищує рівень обґрунтованості галузевих норм. На норми обслуговування в 
тваринництві впливають: 

1) вид, стать, вік, виробниче призначення і продуктивність тварин; 
2) технологія виробництва тваринницької продукції (способи утримання тварин, тип 

годівлі, кратність доїння, способи гноєвидалення та ін.); 
3) тривалість зимового і літнього періодів і прийняті способи утримання тварин в 

цей час; 
4) ступінь механізації виробничих процесів; 
5) індивідуальні особливості тваринників (стать, вік, стаж роботи, кваліфікація тощо); 

6) рівень організації трудових процесів, оплата праці виконавців, трудова дисципліна, 
санітарно-гігієнічні умови праці та ін. [3]. 

Різноманітність нормоутворюючих факторів у тваринництві враховується за 
допомогою паспортизації тваринницьких ферм. Паспортизація тваринницьких приміщень і 
умов виробництва дає змогу вивчити і систематизувати нормоутворюючі фактори і на цій 

основі визначити конкретні шляхи підвищення обґрунтованості трудових норм і 
нормативів. Паспортизація тваринницьких ферм – це детальний опис техніко-економічних 

параметрів тваринницьких приміщень, прийнятих технологій, а також організації 
виконання робіт по обслуговуванню худоби та птиці. За своїм змістом паспорт ферми 

можна умовно розділити на 3 частини. В першій частині наводиться загальна 
характеристика виробничого приміщення, у другій – висвітлюються технологічні аспекти 
виробництва тваринницької продукції, у третій – дається професійно-кваліфікаційний склад 

трудового колективу ферми [3]. 
Норми праці в галузі тваринництва встановлюють в більшості випадків за збірниками 

типових норм обслуговування або нормативів праці на виконання окремих елементів 
трудових операцій по обслуговуванню худоби. Виробнича перевірка та уточнення типових 

норм праці здійснюються за матеріалами хронографічних спостережень, проведених 
безпосередньо в господарстві [4]. 
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ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СОЇ ЗА РАХУНОК 
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

В умовах глобалізації економіки сучасним вимогам ведення галузі землеробства в 
економічному, екологічному та соціальному аспекті найбільше відповідає технологія No-till 
(від англ. «без оранки») – технологія нульового обробітку ґрунту, тому її вважають 
системою землеробства майбутнього. Метою такої технології є досягнення стійкого сталого 
розвитку галузі землеробства. 

Узагальнюючи наукові дослідження та результати виробництва багатьох країн світу, 
переваги технології нульового обробітку ґрунту можна згрупувати у три блоки: 

1. Сільськогосподарські (агрономічні) переваги : 
− підвищення родючості ґрунту; 
− поліпшення структури ґрунту; 
− захист ґрунту від водної та вітрової ерозії; 
− підвищення вологості ґрунту і збільшення стійкості до посухи; 
− поновлення ґрунтової біоти; 
− підвищення біологічної активності ґрунту; 
− зменшення навантаження на ґрунт сільськогосподарськими тракторами та машинами; 
2. Економічні переваги: 
− зниження матеріальних витрат і трудоємкості вирощування сільськогосподарських 

культур ; 
− підвищення стійкості і конкурентноздатності господарства; 
− збільшення рівня доходів від землеробства; 
− зменшення витрат палива до 50 – 70 % 
3. Суспільні переваги: 
− поновлення ґрунтових вод і збільшення обводненості річок і озер; 
− скорочення замулювання річок та озер при зниженні ерозійних процесів до 70 – 90 %; 
− зниження витрат на водоочистку; 
− зменшення забруднення територій та водоймищ; 
− зниження втрат пестицидів; 
− зменшення надходження в атмосферу парникових газів; 
− зменшення рівня глобального потепління; 
− збереження біологічного різноманіття агроландшафтів. 
В цілому технологія No-till є більш наукоємкою і вимагає від користувача не 

спрощення, а більшої суми наукових знань для вірної оцінки стану агрофітоценозу і 
прийняття відповідного рішення. В даній технології виправити помилки значно складніше 
ніж в традиційній, тому що вона передбачає проведення дуже обмеженої кількості 
технологічних операцій на полі – збирання попередника, посів, внесення пестицидів. 

До проблемних питань даної технології належать: 
− повільніше прогрівання ґрунту весною; 
− зростання щільності ґрунту, особливо на перших етапах впровадження; 
− значної уваги потребує проблема захисту посівів від бур’янів; 
− No-till технології можуть сприяти як збільшенню так і зменшенню чисельності 

шкідливих організмів (залежить від виду шкідливого організму та конкретних 
кліматичних умов). 

У світі найбільш інтенсивно No-till технологія запроваджується при вирощуванні сої, 
оскільки за біологічними властивостями та вимогами до екотопічних умов соя добре 
відповідає даній технології. 
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Порівняльна характеристика технологічної карти вирощування сої за технологією No-
till (дані компанії «Амако» та асоціації «Українська асоціація виробників і переробників 
сої») та традиційної технології, яка застосовується у сільськогосподарському підприємстві 
ТДВ «Маяк» наведена у таблиці 1. 

Порівнявши дані таблиці, ми можемо зробити висновок, що пропонована до 
застосування No-till технологія має значні переваги над традиційною технологією 
вирощування сої. Це видно як із фізичних величин, таких як урожайність та валовий 
збір, які при інноваційній технології є удвічі більшими, ніж при звичайній, так і кінцевих 
вартісних показників, таких як виручка від реалізації та прибуток, який при No-till 
технології у понад чотири рази більший від аналогічного показника при 
традиційному землеробстві.  

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика технологій вирощування сої 
Показники NO-TILL технологія Традиційна технологія 

Сорт  Корада Аннушка 

Репродукція посіву  1 1 

Попередник  
Озима пшениця (кукурудза) 

Кукурудза 

(ячмінь) 

Норма висіву, кг/га  120 100 

Урожайність, ц/га 25,0 20,0 

Система добрив Ніткоаморфоска 

200 кг/га Агроліф Тотал 4 

кг/га 

НАФК 

Ядохімікати (гербіциди, інтексициди, 

регулятори росту) 

Раундап 3 л/га 

Базагран 2 л/га 

Селект 1,2 л/га 

Хармоні 0,006 л/га 

Реглом Супер 3 л/га 

Ризогумін 2 порц./га 

Харнес 2,5 л/га 

Фабіан 100 г/га 

Максим 1 л/т 

Затрати праці на 1 га людино-годин 2,81 12,08 

Затрати праці механізаторів – всього, люд-год. 233 774 

Інших робіт – всього, люд-год. 48 434 

Всього затрат ПММ, л. 2657 6630 

Всього затрат: 

на 100 га, тис. грн. 
847,0 655,5 

на 1 га, грн. 8470 6555 

Реалізаціна ціна 1 ц, грн. 650,0 650,0 

Повна собівартість, 1грн. 308,8 327,8 

Рівень рентабельності, % 91,9 78,5 

Джерело: власна розробка 

 
Отже, висновок один: на сучасному етапі розвитку сільського господарства 

застосування інноваційної No-till технології є, безперечно, надійним шляхом підвищення 
економічної ефективності галузі соєвого виробництва. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ УТИЛІЗАЦІЇ ЛУЗГИ 
СОНЯШНИКОВОГО НАСІННЯ НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

На даний час навколишнє природне середовище зазнає значного техногенного впливу, 
одним із найважливіших аспектів негативного впливу техносфери є утворення відходів 
виробництва, в тому числі й сільськогосподарського. В світі накопичений достатньо 
великий досвід з використання рослинних відходів сільськогосподарського виробництва. В 
Україні сільськогосподарська галузь щорічно генерує великий обсяг різноманітних відходів 
та залишків. Такі відходи можуть використовуватися в енергетичному балансі країни, як 
альтернативне джерело енергії. Так, в Україні економічно доцільний енергетичний 
потенціал біомаси становить близько 25 – 30 млн. т у. п./рік і залежить головним чином від 
урожайності основних сільськогосподарських культур [1; 3; 4]. Отож, використання таких 
відходів, зменшує загрозу екологічної небезпеки, пов’язаної з накопиченням відходів та дає 
позитивний ефект від послаблення емісії парникових газів, а також може бути корисними 
для заміщення викопних джерел енергії. 

Україна займає одну з провідних позицій на світовому ринку з виробництва та експорту 
соняшникової олії, що призводить до утворення значної кількості такого відходу 
виробництва, як лушпиння. Найчастіше лузгу соняшника вивозять на відвали, при цьому 
проблемами є низька насипна вага лузги, її здатність до спалаху і тління, що створює 
неприємний запах і сильно погіршує екологічну обстановку. Через низьку насипну вагу 
підприємства несуть великі витрати на транспортування лузги на звалище [2; 4]. 

Одним з найбільш вигідних способів утилізації лушпиння є виробництво на його основі 
твердого біопалива – гранул, брикетів, з наступною їх реалізацією. Таке гранульоване 
біопаливо має низку переваг, серед яких слід відзначити постійність якісних характеристик, 
зручність зберігання, можливість використання в опалювальних системах з автоматичною 
подачею палива. Також підвищується питома теплота згорання, яка для гранул становить 
17000 – 19000 кДж/кг, що більше, ніж у деревини, і порівнянна з деякими видами вугілля. 
Горіння гранул в топці котла відбувається більш ефективно – кількість залишків (золи) не 
перевищує 1,0 – 3,0 % від загального обсягу використовуваних гранул [2; 4]. 

Враховуючи необхідність затрати коштів на закупку обладнання для виробництва 
паливних гранул з лузги соняшникового (від 150 тис. грн.) та котла для спалювання 
паливних гранул з автоматичною подачею (від 100 тис грн.), досить велика частина лузги 
соняшникового насіння утилізується шляхом вивозу в місця відвалів, тим самим наноситься 
шкода довкіллю. 

В Харківській області згідно до статистичних даних за 2016 р. зібрано 1168,4 тис. т 
соняшникового насіння [6]. Виходячи з існуючих об’ємів переробки насіння соняшнику, 
загальний об’єм лушпиння можна оцінити в 233 тис. т. Провівши підрахунки, можна 
сказати, що сумарна площа засміченої ділянки лушпинням складає близько 186000 м

2
. 

Для оцінки екологічних збитків, визначено розмір шкоди від засмічення ґрунту 
лушпинням соняшникового насіння на основі нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки, яка зазнала забруднення. Розрахунок проведено за «Методикою визначення 
розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через 
порушення природоохоронного законодавства» [3; 5].  

Отже, економічний збиток від забруднення ґрунтів лузгою соняшника у Харківській 
області складає близько 186 млн. грн./рік, а в межах України цю цифру слід помножити 
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на 10. Тож збиток від вивозу лузги соняшникового насіння в місця відвалів доволі значний. 
Якщо лушпиння соняшника використовувати як енергетичний ресурс – сировину для 
виробництва твердих біопалив високої якості, то це б дозволило знизити збитки від 
забруднення навколишнього середовища, та скороти витрати на закупівлю викопного 
енергетичного палива. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ 
АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Серед найважливіших ознак ринкової економіки і передумов розвитку будь-якої країни 
пріоритетне значення належить підприємництву. Підприємництво є специфічним 
індикатором характеру змін у оточуючому середовищі, виступає гарантом стабільності 
економіки, важливим джерелом фінансового та організаційного забезпечення соціального 
захисту, зменшуючи соціальну напругу і забезпечуючи демократизацію ринкових відносин. 
Однак у сучасних умовах аграрне підприємництво стикається з багатьма проблемами, які 
створюють перешкоди на шляху до його ефективного функціонування і розвитку, перш за 
все це інституційні перешкоди.  

Розвиток національної економіки України протягом останніх десятиріч 
характеризується процесом системної інституційної трансформації, пов’язаної з 
радикальною зміною макроекономічного середовища. Поглиблення ринкових перетворень 
та інтеграційних відносин, а також регулятивні перекоси в реалізації пріоритетів 
соціально-економічного розвитку країни обумовлюють потребу в подальших 
інституційних змінах [1, с. 25]. 

Можна виділити такі види інститутів: формальні (інститут власності; інститут 
державного управління та законодавчого регулювання; інституції аграрного 
підприємництва та аграрного ринку; інституції економічної та соціальної інфраструктури на 
селі) та неформальні (селянські традиції, звичаї, психологічні особливості поведінки селян) 
[2, с. 38]. Важливого значення для становлення і подальшого інституційного розвитку 
сільського підприємництва в Україні набувають економічні інститути, тобто державні 
органи, які вповноважені регулювати економічні процеси та економічні системи [3, с. 45]. 

Підприємництво на селі є одним з визначальних інститутів функціонування 
аграрної економіки України. Розвиток підприємництва базисно залежить від 
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інституціонального механізму, який існує в державі [4]. Даний механізм визначає форми і 
типи підприємництва, діяльність і ефективність цього інституту. Це також є 
підтвердженням того, що підприємництво як економічний атрибут суспільства має 
інституціональну природу [3, с. 44]. 

Держава є найпотужнішою інституцією, здатною вирішальним чином впливати на 
темпи і напрямок розвитку суспільства. Державна політика підтримки аграрного 
підприємництва є частиною економічної і соціальної політики України і визначає основні 
напрями і форми економічого і адмінстративо-правового впливу з урахуванням державних 
інтересів та пріоритетів [5, с. 20]. 

Сучасний етап розвитку аграрного сектору України покликаний забезпечити реалізацію 
аграрної реформи, зумовив виникнення нових сучасних інститутів аграрного права України. 
Нині в аграрному секторі України можна вирізнити такі нові правові інститути: інститут 
земельної та аграрної реформ; інститут захисту прав підприємців; інститут права приватної 
власності на землі сільськогосподарського призначення; інститут приватизації та паювання 
земель сільськогосподарського призначення; інститут оренди земель 
сільськогосподарського призначення; інститут сільськогосподарської майнової оренди; 
інститут сільськогосподарської кооперації; інститут фермерського господарства; інститут 
правового забезпечення соціального розвитку сільських територій [6, с. 63]. 

Формування ефективного механізму господарювання в аграрному секторі 
здебільшого залежить від розвитку ринкових інститутів. Слід зазначити, що розвиток 
сільського підприємництва нерозривно пов’язаний з інститутом власності, завдяки якому в 
економіці функціонують підприємства різних організаційно-правових форм 
господарювання. За роки незалежності в Україні неврегульованою залишається проблема 
власності на землю, яка є основою земельних і аграрних відносин, теоретичним базисом, а 
за визначенням окремих економістів – фундаментом аграрного устрою, його соціальною 
структурою і, відповідно, матеріальною передумовою ефективного виробництва, 
задоволення інтересів селянства [4, с. 3]. 

Аналіз розвитку аграрного підприємництва України в умовах інституційних 
трансформацій доводить про суперечливість інституційної бази підприємницької 
діяльності, що призводить до зменшення кількості підприємств – суб’єктів господарювання, 
непрозорої діяльності підприємницьких структур, відсторонення орендодавців від участі в 
діяльності підприємств [7, с. 35]. 

Таким чином, вплив інституціональних механізмів регулювання підприємницької 
діяльності включає систему базових і похідних інституцій, традицій, організацій та 
установ, завдання яких полягає у визначенні поведінки суб’єктів господарювання. В умовах 
інституціональних трансформацій розвиток аграрного підприємництва потребує 
створення умов для підвищення підприємницької активності, суб’єктів господарювання на 
всіх рівнях, диверсифікації сільськогосподарської й несільськогосподарської 
підприємницької діяльності. 
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