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MULTIDIMENSIONAL EVALUATION OF POVERTY 
IN A COUNTRY: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Poverty is a complex, multidimensional phenomenon which is considered from different points. 
Kakwani and Silber [7] delineate such poverty dimensions as capability or deprivation approach [10] 
where the poor is the one whose income doesn’t cover basic physical needs, social exclusion 
approach [3] where poverty means deprivation not any phisical need, but ability to participate in 
social life [4]. A subjective well-being approach studies income distribution during peoples’ lifetime, 
income dynamics, correlation between income dynamics and life satisfaction and defines 
experienced poverty concept. It is supposed, hence to this concept, that the one is poor if she/he has 
low life satisfaction because of poverty experience in her/his life. It is  stated that raising the income 
received by persons did not automatically translate into greater well-being. The virtue of well-being 
approach is ability to identify target groups of people, who need social support. 

Accordingly to multidimensional nature of poverty, poverty analysis and valuations are also 
multidimensional [5]. How to measure poverty?The most general partition is absolute and relative 
measures of poverty [6].  

Absolute measure is used in the valuations based on capability (deprivation) approach which are 
targeted to identify persons who undergo deprivations of human needs satisfaction. Deprivations, in 
turn, can be measured in direct (e.g. food consumption in calories) or indirect way (e.g.  the income). 
The cornerstone of such analysis is adequate delineation of absolute minimal poverty line 
(threshold). The persons whose income (or direct consumption of any commodity) is under this 
threshold are considered as poor but the line itself is a matter of endless discussions. Drawback of 
absolute measurement of poverty is that deep inequity in living standards between developed and 
emerging countries hampers global comparisons. Poverty threshold is highly dependent on prices 
level and living standards in the society under consideration. It is evaluated that the poorest 5 percent 
of Americans earn 35 times more than the poorest Zambians, after adjusting for relative prices 
(Milanovic 2011 [9], p. 16, p. 9, as cited in Melamed & Samman [8]) but, at the same time, three in 
five Americans have experienced poverty level incomes [11]. World bank provides global valuations 
of acute (extreme) poverty with absolute treshold in $1,25 per day (PPP) and this line is expected to 
be raised to $1.90 per day. 1,700 million people in the world live in acute poverty, a figure that is 
between the $1.25/day and $2/day poverty rates [1]. Acute poverty is defined as deprivation of basic 
human needs such as food, water, sanitation, clothing, shelter and health care .  

Relative measure is applied where it is needed to compare poverty levels of countries with 
different living standards and where understanding of poverty is larger than physical deprivation.  

The concept of relative poverty is based on social exclusion approach. From this point view 
poverty is a result of inequality. Regardless of absolute income or absolute deprivation levels, the 
persons whose incomes are lower than medium are considered to be poor. The exact criteria of 
relative poverty are also different. The poverty threshold used in the OECD and the European Union 
is a level of income ordinarily established at 60% of the median household income, or individuals 
who fall into the bottom 20 percent of the income distribution might be considered poor etc.  

Both absolute and relative poverty measures are usually based on a person’s yearly income 
and frequently take no account of total wealth. The standard one dimensional measures of poverty, 
based mainly on wealth or calorie consumption, are seriously deficient. This is because poverty 
often involves being deprived on several fronts, which do not necessarily correlate well with 
wealth. Access to basic needs is an example of a measurement that does not include wealth (clean 
water, food, shelter and clothing etc).  

Multidimensional measure of poverty and multidimensional approach to poverty evaluation 
are focused on consideration not only income levels but also non-income shortfalls and 
deprivations such as access to schooling, health care, sanitation, housing etc. 

СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 
SECTION 1 ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 

https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_poverty
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_needs
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_needs
https://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_water
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_care
https://en.wikipedia.org/wiki/OECD
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
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Who is poor and who is not? Bourguignon & Chakravarty (2003, as cited by Alkire & Foster , 
2011) [2] write that «a multidimensional approach to poverty defines poverty as a shortfall from a 
threshold on each dimension of an individual’s well being». But there are two different approaches 
to identification the poor. The first one is «union» approach where a person is said to be 
multidimensionally poor if there is at least one dimension in which the person is deprived. 
However, when the number of dimensions is large, the union approach will often identify most of 
the population as being poor, including persons whom many would not consider to be poor.   

Consequently, a union based poverty methodology may not be helpful for distinguishing and 
targeting the most extensively deprived. For these reasons, the union method, though commonly 
used, is not appropriate in all circumstances. 

The other multidimensional identification method is the “intersection” approach, which 
identifies person i as being poor only if the person is deprived in all dimensions This criterion 
would accurately identify the poor if sufficiency in any single dimension were enough to prevent 
poverty; indeed, it successfully identifies as poor a group of especially deprived persons. However, 
it inevitably misses persons who are experiencing extensive, but not universal, deprivation (for 
example, a person with insufficiency in every other dimension who happens to be healthy). 

Alkire & Foster [2] provided general definitions and descriptions of unidimensional and 
multidimensional methodologies for measuring poverty, including FGT indices, elucidated the 
strengths, limitations, and misunderstandings of multidimensional poverty measurement and 
proposed the multidimensional method for identifying the poor that uses two forms of cutoffs and 
combines traditional intersection and union approaches.  

Alkire & Foster based their methodology on writings of François Bourguignon and Satya 
Chakravarty, who proposed a class of multidimensional poverty measures that extended the Foster 
Greer and Thorbecke (FGT) class of indices and discussed interrelationships among dimensions. To 
construct FGT class poverty index the distribution of a given resource (say income) and a poverty 
line are needed. Every income is considered to be either poor, if it is below poverty line, or no. Then, 
each poor income is replaced with 1 and each non poor income is replaced with 0. The distribution 
of replaced incomes is called deprivation vector which identifies the poors. The normalized gap 
vector replaces each poor income with the normalized gap (relative income deviation of poverty 
line). If income is non-poor the normalized gap is assigned as 0. The normalized gap shows how 
deep the poverty of any person is. The squared gap is a square of normalized gap. Such indexes are 
widely used, but only for micro-level evaluation, for households and individuals.  

Therefore, the writing which describe poverty concepts concentrate on poverty of 
individuals. But what’s about countries and region. What does it mean poor country?  When it 
comes to sustainable development strategies of countries and regions it is important to answer this 
question. Commonly it is defined on the base of income level, using in this way unidimensional 
approach It is proposed to implement multidimensional approach for this task and to develop the 
system of FGT indices for national level based on the concept of sustainable development of 
countries and regions. 
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РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 
 

Обмеженість бюджетних можливостей як на державному, так і на місцевому рівнях 
збільшує актуальність механізмів державно-приватного партнерства як для регіонів та 
місцевого самоурядування, так і для держави вцілому. 

Відповідно до оцінок експертів інституту стратегічних досліджень зараз актуальність 
державної підтримки, яка дасть можливість знизити ризики приватних інвестицій та 
підвищити надійність інвестиційних проектів для бізнесу зросла [1]. 

Законом України «Про державноприватне партнерство», визначено, що державно-
приватне партнерство – співробітництво між державою, Автономною Республікою Крим, 
територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім 
державних та комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями 
(приватними партнерами), що здійснюється на основі договору [2]. 

Цей закон, який є наслідком втілення Програми економічних реформ на 2010 –
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [4], 
також визначає нові підходи до співпраці держави, органів місцевого самоврядування та 
приватного бізнесу у реалізації інвестиційних і інфраструктурних проектів, які є важливими 
для розвитку економіки, забезпечення належного рівня життєдіяльності суспільства, 
підвищення якості життя громадян. 

Відповідно до міжнародної практики сутністю вказаного партнерства є встановлення 
довгострокових стратегічних відносин у реалізації суспільно значимих та пріоритетних 
проектів між приватним сектором та публічною владою, яка уособлює як центральні органи 
виконавчої влади, так і органи місцевого самоврядування. 

На 1 січня 2017 року на засадах державно-приватного партнерства реалізувалося 186 
договорів (укладено 154 договорів концесії, 32 договір про спільну діяльність, 1 договір 
державно-приватного партнерства) [3]. 

На 1 січня 2018 року на засадах державно-приватного партнерства, за уточнюючими 
даними, на підконтрольній Україні території було укладено 191 договір, з яких 
реалізуються 182 (157 договорів концесії, 24 договори про спільну діяльність, один договір 
державно-приватного партнерства), а 9 договорів не реалізуються (4 договори – закінчено 
термін дії, 3 договори – розірвано, 2 договори – призупинено) [3]. 

Зазначені договори реалізуються в наступних сферах господарської діяльності [3]: 
– оброблення відходів (116 договорів, що становить 64,7 % від загальної кількості); 
– збір, очищення та розподілення води (39 договорів, що становить 21,4 % від 

загальної кількості); 
– будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг 

на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових 
портів та їх інфраструктури (7 договорів, що становить 3,9 % від загальної кількості); 

– виробництво, транспортування і постачання тепла (10 договорів, що становить 5,5 % 
від загальної кількості); 

– виробництво, розподілення та постачання електричної енергії (2 договора, що 
становить 1,1 % від загальної кількості); 

– управління нерухомістю (2 договора, що становить 1,1 % від загальної кількості); 
– пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування (1 договір, що 

становить 0,6 % від загальної кількості); 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика» 
 

 

10 

 

– інші (3 договори, що становить 1,7 % від загальної кількості). 
Узагальнюючі дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі Україні можна 

зробити висновок, що державно-приватне партнерство все ще не набуло широкого 
використання для реалізації спільних проектів. 

Серед причин, чому ДПП не набуло широкого вжитку є: складність нормативно-
правової бази, недосконалість інституційного забезпечення розвитку державноприватного 
партнерства, низька кваліфікація відповідних працівників місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, низькі гарантії захисту інтересів як державних, 
місцевих, так і приватних партнерів. 

Оскільки, приватний сектор визнається набагато ефективнішим менеджером проектів, 
вносить новації, нові знання та технології, забезпечує гнучкість, креативність та 
оптимізацію управлінських рішень саме покращення умов для участі приватного сектору є 
важливим напрямком на якому має бути зосереджена державна політика. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА» 

 

Питання соціальної безпеки сучасні науковці досліджують зазвичай у різних 
контекстах. Так, в першу чергу, ці дослідження пов’язані з аналізом  соціальної безпеки як 
суспільної категорії, зокрема, безпеки діяльності в основних сферах суспільства: політиці, 
економіці, соціально-побутовій, соціально-культурній  та соціально-екологічній. 

Другий напрямок наукових досліджень спрямований на вивчення соціальної сфери, 
забезпечення безпеки життєдіяльності в сфері соціальних взаємовідносин. В більшості 
вивчаються проблеми соціальної безпеки конкретної людини, її фізичного, психологічного 
та соціального стану. 

Третій контекст виникає в системі вирішення завдань національної безпеки, коли 
забезпечення соціальної безпеки здійснюється на загальнодержавному рівні. В цьому 
випадку поряд  із захистом населення від техногенних та природних катаклізмів потребує 
соціального захисту населення України у зв’язку з  військовими діями на її території.  

Крім того, останнім часом актуальними слід вважати дослідження щодо 
інформаційного забезпечення соціальної безпеки, особливо це важливо  в умовах 
глобалізації інформаційного, соціокультурного та комунікаційного простору. 

Як відносно самостійною постає проблема регіональної безпеки, яку характеризують свої 
власні економічні, політичні, соціально-побутові, духовно-культурні, інформаційні  та 

http://www.niss.gov.ua/articles
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb-d610a0827a8c&%0btitle=ZagalniiOgliad
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb-d610a0827a8c&%0btitle=ZagalniiOgliad
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соціально-економічні аспекти. Зокрема, при формуванні регіональної соціальної політики 
враховуються такі її два рівня безпеки: перший, це оцінка якості життєвого простору, яка 
включає рівень розвитку установ та підприємств соціальної інфраструктури, екологічний стан 
регіону, кваліфікаційний рівень управлінського персоналу, інформаційне та культурно-
духовне середовища тощо; по-друге, життєвий рівень  кожного громадянина певного регіону. 

Соціальну безпеку також доцільно розглядати  з точки зору  аналізу ризиків,  форм та 
напрямів їх усунення.  Зокрема, до загроз безпеки в соціальній сфері належать: суттєві 
розбіжності в матеріальному стані громадян суспільства;  різке зниженні чисельності 
середнього класу громадян, який, за висловом багатьох науковців, вважається  основним 
джерелом платоспроможного попиту та споживання; трансформації ціннісної орієнтації 
населення країни;  зниження інтелектуального та виробничого потенціалу тощо. 

Крім того, соціальну безпеку пов’язують з рівнем соціальної напруги. Виділяють три рівні 
соціальної напруги в регіоні: низький (який практично не пливає на соціальну безпеку), 
середній (який здійснює вже певний вплив  на соціальну безпеку) та високий (який дезорганізує 
функціонування  соціальних інститутів, що приводить до створення  загрозливої ситуації) [1]. 
Так, наприклад, С. Пирожков вважає, що соціальна безпека – це «результат ефективної 
соціальної політики, яка має застерігати суспільство від соціальних вибухів, відкритих і 
прихованих виявів громадської непокори та інших конфліктних ситуацій …» [2]. 

Водночас, було б логічним  під соціальною безпекою розуміти  не тільки попередження 
загроз суспільству. Соціальна безпека має містити в собі  умови існування соціального 
суб’єкта, орієнтуватися в майбутнє розвитку суспільства та визначати механізми  
забезпечення  високого рівня  життя. Такий підхід дозволить  бачити перспективи розвитку  
соціальної сфери суспільства. Зокрема, у разі формування національної концепції 
соціальної безпеки досить важливо враховувати особливості соціальної ситуації, які 
виникають як в цілому в суспільстві  так і в окремих регіонах. Забезпечення високого рівня  
соціальної безпеки має забезпечуватися пошуком більш досконалих інструментів 
управління, здатних розпізнати загрози, які виникають в соціальній сфері та своєчасно їх 
нейтралізувати або, принаймні, послабити загрозливе вплив. Цьому сприяє розробка 
індикативних прогнозів соціально-економічного розвитку, в якій пріоритетне місце 
відводиться статусу основних соціальних параметрів та фіксація їх кількісних та якісних 
оцінок. Однак слід також зауважити, що соціальні стандарти, які визначаються останніми 
роками Законом про держбюджет є значно нижчими, ніж передбачено відповідними 
соціальними законами. 
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ЯК 
ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Відповідно до статті 196 Земельного кодексу України економічна оцінка земель є 
однією із складових державного земельного кадастру. Закон України «Про оцінку земель» 
визначає економічну оцінку земель – як «оцінку землі як природного ресурсу і засобу 
виробництва у сільському та лісовому господарствах і як просторового базису в 
суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, 
ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі» [1]. 

http://nvunfu.esy.es/Archive/2015/25_2/48.pdf%209
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Економічна оцінка дає характеристику продуктивній здатності землі як засобу 
виробництва. Якщо порівнювати економічну оцінку з іншим видом оцінки земельних 
ресурсів – бонітуванням ґрунтів, що вивчає ґрунт як природне тіло, без врахування 
економічних умов ведення сільськогосподарського виробництва, то в цьому випадку землі 
дається оцінка як засобу виробництва, що пов’язане з економічними умовами виготовлення 
сільськогосподарської продукції. Тобто однакові за природою ґрунти, які відносяться за 
своїми фізичними, хімічними і біологічними властивостями до одного і того самого бонітету, 
можуть одержати різні бали економічної родючості через різні умови ведення господарської 
діяльності (мається на увазі місце розташування, спеціалізація, дорожні умови тощо).  

Економічна оцінка земель визначається в умовних кадастрових гектарах або у 
грошовому виразі, а її дані є передумовою для проведення нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок, аналізу ефективності використання земель порівняно з іншими 
природними ресурсами та визначення економічної придатності сільськогосподарських 
земель для вирощування продукції аграрного сектору [2; 8]. 

Об’єктом економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення є 
сільськогосподарські угіддя – рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища.  

Основним завданням економічної оцінки земель є визначення диференціального 
рентного доходу на сільськогосподарських угіддях, тобто частини чистого доходу, що 
відображає вартість додаткового збільшення аграрної продукції на відносно кращих землях 
при вирощуванні сільськогосподарських культур [4; 7]. 

Залежно від цілей і завдань економічну оцінку земель поділяють на загальну і часткову.  
Загальна оцінка земель використовується для визначення реальних показників 

родючості, що дають характеристику ефективності використання землі при даному рівні 
інтенсивного використання земельних ресурсів. Вона має такі показники: вартість валової 
продукції, окупність затрат, диференціальний дохід. Часткова – визначає ефективність 
вирощування сільськогосподарських культур або видів багаторічних культурних насаджень. 
Показниками такої оцінки є: урожайність, окупність затрат, диференціальний дохід.  

Економічна оцінка земель має важливе значення для регулювання земельних відносин. 
Вона є головним аспектом при: здійсненні науково обґрунтованого прогнозу та плануванні 
розподілення земельних ділянок між різними сферами господарства на рівні держави; 
забезпеченні зрівноваженого розвитку всіх галузей господарства держави; аргументуванні 
втрат при виробництві сільськогосподарської продукції; виборі найоптимальніших рішень у 
питанні відчуження земельних ділянок для громадських та державних потреб; для 
проведення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель, яка проводиться 
для того, щоб визначити суму земельного податку та орендну плату або суму штрафів та 
компенсацій при заподіяній шкоді оточуючому середовищу. Наприклад, за результатами 
часткової оцінки ефективності вирощування окремих культур агропідприємства мають 
можливість вірно вирішити проблему добору найефективніших для них галузей 
рослинництва, визначити їх оптимальне співвідношення, здійснити оцінку ведення 
господарської діяльності окремих рослинницьких підрозділів за наявності в них земель 
різної якості, тощо) [3; 6, с. 152]. 

Якщо розглядати оцінку земельних ресурсів зарубіжних країн, то необхідно сказати, 
що там давно існує інститут грошової оцінки, який виник у процесі формування ринкових 
економічних відносин, приватною власністю на землю та майно, формуванням правових 
аспектів існування ринку нерухомості. 

Можна виділяти такі особливості оцінки земель зарубіжних країн: відокремлюють 
нормативну оцінку, яка здійснює лише фіскальні функції та направлена на визначення 
розмірів податку на землю, та ринкову (експертну), яку використовують при купівлі-
продажу земельних ділянок, їх заставі, успадкуванні тощо; земельна ділянка вважається 
невід’ємною частиною неподільного майнового комплексу та проводять оцінку разом з 
нерухомим майном (будівлі та споруди), що розміщені на ній; існує диференційований 
підхід до нормативної оцінки забудованих земель, земель сільськогосподарського 
призначення та земель лісового фонду [5].  

В Україні проведення економічної оцінки сільськогосподарських земель закріплено на 
законодавчому рівні (згідно статті 17 Закону України “Про оцінку земель” від 11.12.2003 
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№ 1378-IV) і повинно проводитись не рідше як один раз на 5 – 7 років. Але така оцінка 
останній раз була проведена у 1988 році, ще за часів існування Радянського Союзу та 
проводилась відповідно до результатів ведення господарської діяльності колгоспів та 
радгоспів УРСР у 1981 – 1981 рр. 

На той час економічна оцінка земель проводилась за єдиною для СРСР системою на 
основі «Загальносоюзної методики оцінки земель» та «Вказівок про порядок проведення 
оцінки земель». 

Матеріали економічної оцінки земель 1988 року зберігаються у Державному фонді 
документації із землеустрою та використовувались під час проведення нормативної 
грошової оцінки сільськогосподарських земель за станом на 01.07.1995 року, а також при 
визначенні втрат сільськогосподарського виробництва для обрахунку коефіцієнту 
інтенсивності використання земель. 

Тобто, з проголошенням незалежності України необхідно було б провести принаймні три 
тури економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення [4]. Але, на 
сьогоднішній день, склалась така ситуація, що відсутнє нормативно-методичне та 
організаційно-фінансове забезпечення і тому економічна оцінка не може бути реалізована за 
нових умов ведення господарської діяльності. І тому питання розробки методичних засад 
проведення економічної оцінки земель у сучасних умовах є актуальним питанням сьогодення. 

Підсумовуючи вищесказане, ми поділяємо думку вітчизняних науковців про те, що на 
цей час економічна оцінка земель повністю не втратила актуальність і потребує подальшого 
наукового забезпечення та вдосконалення напрямів використання її даних для виконання 
різноманітних завдань. 
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД ЯК 
ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Передумовою сталого розвитку суспільства є формування ефективної державної 
політики, яка передбачає  визначення реальних та важливих цілей, їх обгрунтовання та 
прийняття рішень. Застосування програмно-цільового методу (ПЦМ) в бюджетуванні може 
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стати одним із дієвих інструментів забезпечення соціально-економічного розвитку країни та 
регіонів. Позитивний ефект від його застосування підтверджено зарубіжним досвідом. 
Згідно зі ст. 2 п. 42 Бюджетного кодексу України програмно-цільовий метод у бюджетному 
процесі – це метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних 
результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання 
бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу [1].  

ПЦМ може забезпечити прозорість та цільове спрямування коштів, стратегічне 
планування, контроль за реалізацією програм та витрачанням коштів, координацію 
соціально-економічних пріоритетів та заходів бюджетної політики. Із застосуванням ПЦМ 
реалізуються соціально значущі проекти, не вигідні для інвесторів та не підйомними для 
місцевої громади. В умовах обмеженості фінансових ресурсів особливої актуальності 
набуває вдосконалення ПЦМ як інструмента підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів та соціально-економічного розвитку. 

Останніми роками простежується тенденція до скорочення кількості результативних 
показників цільових програм та підвищення рівня коректності їх формулювання. 
Розглянемо стан фінансування державних цільових програм (ДЦП) за 2016 – 2017 рр. У 
2016 р. було заплановано 29 загальнодержавних цільових програм на загальну суму 
79,9 млрд. грн. (фактично профінансовано 25,1 млрд. грн.), серед яких: 9 соціальних 
програм на суму 3,9 млрд. грн. (фактично – 3 на суму 1,18 млрд. грн.), 7 економічних на 
суму 64,5 млрд. грн. (5 економічних, на суму 19,7 млрд. грн), 6 екологічних на суму 
8,9 млрд грн. (5 на суму 3,23 млрд. грн.), 3 оборонні, сумою в 1,9 млрд. грн. (2 на 
0,02 млрд. грн.), 3 науково-технічні на суму 0,6 млрд. грн. (3 на 0,99 млрд. грн.) і 1 інші, 
сумою в 0,1 млрд. грн. (0,01 млрд. грн.) [2].  

Найбільше фінансування було виділено на програми «Державна цільова економічна 
програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 – 2018 роки» – 
17,26 млрд. грн., та Державна цільова програма «Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року – 1,1 млрд. грн. У 2016 р. за ПЦМ 
найбільшого економічного розвитку зазнала саме інфраструктура – було відремонтовано та 
збудовано 927 км. доріг, які повинні сприяти економічному зростанню, товарообігу, та 
створенню нових підприємств, щодо соціальної сфери, то найбільше коштів виділилося на 
соціальний захист інвалідів – розробка і покращення законодавства, створення належних 
умов для полегшення життя інвалідів, їхнього працевлаштування, медичного оздоровлення 
та огляду [2]. 

У 2017 р. було заплановано 24 загальнодержавних цільових програм на загальну 
заплановану суму 86,51 млрд. грн. (фактично – 15,07 млрд. грн.), серед яких: 6 соціальних 
програм на суму 8,92 млрд. грн. (фактично – 5 на 8,44 млрд. грн.), 6 економічних на суму 
65,6 млрд. грн. (3 на суму 1,12 млрд. грн.), 6 екологічних на суму 9,61 млрд грн. (5 на суму 
4,13 млрд. грн), 2 оборонні, сумою в 1,74 млрд. грн. (1 оборонна на суму 0,003 млрд. грн.), 3 
науково-технічні на суму 0,61 млрд. грн. (3 на суму 1,36 млрд. грн.) і 1 інші, сумою 
в 0,022 млрд. грн. (0,013 млрд. грн. ) [2]. 

За наявності недофінансування програм, спостерігається також ряд порушень 
організаційного характеру. У цілому за 2017 р. (2016 р.), з 24 (29) державних цільових 
програм: у 6 (7) ДЦП  координатором не забезпечено збір звітної інформації від державних 
замовників та виконавців; 6 (9) – не відповідають вимогам законодавства; 20 (2) – 
державним замовником не здійснено аналіз ефективності виконання; 3 (6) – не 
фінансувались; 3 (7) – не подано фінансової звітності про виконання паспорту програми; 
4 (3) – обсяги використаних коштів не узгоджуються з показниками фінансової звітності [2]. 

За 2017 р. найбільше профінансувалися наступні програми – «Загальнодержавна 
цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну 
річки Дніпро» на період до 2021 р. – 3,29 млрд. грн., при її реалізації захищено 55 га площ 
сільськогосподарських угідь, 14 населених пунктів, відремонтовано 780 км. дамб. 
«Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту» на період до 
2020 р. – 4,98 млрд. грн., результатами впровадження якої стало проведення 
9018 спортивних заходів, кількість учасників професійних спортивних змагань – 90391 чол., 
кількість учнів та студентів, долучених до змагань – 686138 чол.  
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У 2016 р. було виділено 31,4 % запланованих коштів, а у 2017 р. – 17,42 % передусім 
через невідповідальне ставлення замовників до процесу розробки, виконання, аналізу 
виконання ДЦП, недотримання законодавства, відсутність методики оцінки ефективності їх 
виконання, неузгодженість прогнозних обсягів фінансових ресурсів та реальних 
можливостей фінансування. 

В результаті реалізації ДЦП, разом із впливом інших факторів, за останні роки можна 
спостерігати наступну тенденцію показників соціально-економічного розвитку: за 4 місяці 
2018 р. порівняно з аналогічним періодом 2017 р. темп зростання обсягів виробництва 
промислової продукції склав 102,6 %, обсягу сільськогосподарського виробництва – 99,5 %, 
обсягу будівництва – 99,2 %, обсягу капіталовкладень – 137,4 %, доходів місцевих 
бюджетів без трансфертів – 124,1 %, ІСЦ – 104,4 % [3]. 

Якщо враховувати переважно соціальну спрямованість державних цільових програм, 
необхідно поглянути на соціальні показники. У 2017 р. порівняно з 2016 р. реальна 
середньомісячна заробітна плата одного працівника зросла на 19,1 %, заборгованість із 
виплати зарплати скоротилась на 4,8 %, індекс споживчих цін у 2017 р. збільшився на 
14,4 % [4]. У 2017 р. Україна опинилась на 64 сходинці за рівнем життя серед 128 країн 
світу, про що свідчать результати глобального дослідження «Індекс соціального розвитку» 
(Social Progress Imperative). Усі показники соціального розвитку України залишилися 
переважно на рівні минулого року. Незначне покращення відбулося у показниках «доступ 
до інформації та комунікацій», «свобода вибору та особиста свобода», «доступ до вищої 
освіти». Незначне погіршення – у показниках «особиста безпека» та «толерантність». 
Найвищий бал, аналогічно до минулого року, має «харчування та базове медичне 
обслуговування» (98,47 зі 100) та «доступ до базової освіти» (97,52). Найнижчі – 
«толерантність» (40,52), «якість навколишнього середовища» (50,37) [5].  
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ 

 

Процес реформування освіти і науки, який відбувається в країні на тлі глобалізації 
економіки, прагнення України увійти до єдиного європейського освітнього простору, 
викликає появу множини негативних чинників та ризиків як внутрішнього, так і 
зовнішнього прояву, що впливають на безпеку закладів вищої освіти (ЗВО). Вітчизняні і 
зарубіжні науковці, досліджуючи сутність економічної безпеки як категорії, дійшли 
висновку, що система вищої освіти пов’язана з соціально-економічними системами різних 
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рівнів множиною зв’язків, чинників, параметрів, а, отже, результати модернізації та 
реформування освітньої сфери доцільно оцінювати через призму економічної безпеки, яка є 
ключовим елементом стійкого функціонування інших об’єктів та систем. 

За останні роки в Україні здійснено низку заходів щодо реалізації ідей і 
положень Національної доктрини розвитку освіти [1] щодо реформування освіти, 
підвищення її якості, доступності та конкурентоспроможності. В даному документі освіту 
визначено «… основою розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорукою 
майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, 
культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує 
інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Освіта є стратегічним 
ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення  національних інтересів, зміцнення 
авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені». 

В Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [2] 
відзначено основні досягнення у сфері розвитку національної освітньої сфери, визначено 
основні проблеми, які впливають на її якість та конкурентоспроможність, та 
систематизовано ризики, які ускладнюють процес реалізації цілей і завдань цієї стратегії та 
є наслідком певної соціально-економічної нестабільності, екологічних та політичних 
проблем. З огляду на це набуває актуальності завдання розробки стратегії забезпечення 
економічної безпеки як окремих ЗВО, так і системи вищої освіти в цілому в рамках її 
реформування, враховуючи не лише світові процеси, але й інтереси сталого розвитку 
України в довгостроковій перспективі. В науковій літературі простежується тенденція, коли 
економічна безпека розглядається як умова, узагальнююче поняття, яке вченими та 
практиками вживається довільно та на власний розсуд [3, с. 15]. Проте, економічна 
безпека – це поняття, яке має багатомірний і міжгалузевий характер, що охоплює спектр 
об’єктів, властивостей і критеріїв.  

Останнім часом у зв’язку з процесами становлення і реформування освіти в Україні 
питання безпеки системи вищої освіти в цілому та вищих навчальних закладів зокрема, 
зважаючи на специфічні особливості зазначених об’єктів, набули самостійного значення. 
Українськими і зарубіжними вченими досліджено сутність категорії економічної безпеки із 
врахуванням специфіки діяльності закладів вищої освіти та зроблено висновки про 
необхідність розробки моделі управління економічною безпекою ЗВО з урахуванням 
трансформаційних процесів та викликів глобалізації, які охопили і освітню сферу [4]; 
розроблено концептуальні основи та модель індикативної системи показників економічної 
безпеки ЗВО, враховуючи їх особливості [5; 6]; запропоновано модель адаптивного 
управління системою вищої освіти України в умовах трансформації суспільства та переходу 
до інформаційної економіки [7]. 

Методичними рекомендаціями щодо розрахунку економічної безпеки України значення 
освіти лише опосередковано відзначено через розвиток людського капіталу при визначенні 
соціальної складової, яку охарактеризовано як «… стан розвитку держави, за якого держава 
здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя населення незалежно від віку, статі, рівня 
доходів, сприяти розвитку людського капіталу як найважливішої складової економічного 
потенціалу країни» [8]. Недооцінку значення освіти в забезпеченні економічної безпеки 
країни певною мірою можна пояснити тим, що в існуючих концепціях національної безпеки 
до недавнього часу освіта не розглядалася з точки зору її власної безпеки, джерела 
конкурентних переваг країни, чинника сталого розвитку.  

Економічна безпека системи вищої освіти науковцями визначається як стан 
економічного, науково-технологічного і кадрового потенціалу вищої школи, за якого 
забезпечується гарантований захист: «… інтересів освітніх закладів, їх працівників та 
студентів, ефективний розвиток вищої освіти навіть за несприятливого впливу внутрішніх і 
зовнішніх чинників» [5, с. 1275]; «… національних інтересів у сфері вищої освіти та 
розвиток цієї сфери у відповідності до довгострокових та середньострокових потреб і 
пріоритетів соціально-економічного розвитку країни» [9, с. 144].  Особливістю розглянутих 
визначень є те, що сферу вищої освіти вчені розглядають як соціально-економічну систему, 
що потребує розвитку. З позицій системного аналізу розвиток соціально-економічної 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
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системи забезпечується на основі реалізації таких закономірностей: ускладнення 
організаційної структури системи завдяки появі нових елементів і підсистем; розробки та 
імплементації нових методів і регулювання у відповідності до внутрішніх потреб та 
зовнішніх умов; розробки методичного інструментарію оцінювання та забезпечення 
стійкого і безпечного розвитку. 

На рис. 1 представлено авторське бачення місця економічної безпеки національної 
системи вищої освіти в ієрархії рівнів забезпечення національної безпеки. 

Рис. 1. Місце економічної безпеки системи вищої освіти в ієрархії рівнів забезпечення 
національної безпеки України 

Джерело: розроблено авторами 

 
Вивчаючи проблематику економічної безпеки вищої освіти (ВО) необхідно 

враховувати соціальну спрямованість цього сектора, а отже питання безпеки ВО необхідно 
розглядати з позицій соціальних систем. Крім того, як зазначає Н. В. Плотніков в праці [10, 
с. 14], пріоритетність вищої освіти для національної безпеки визначається тим, що вища 
освіта є сферою, в якій: а) формується система поглядів і цінностей майбутніх керівників; 
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б) протягом досить тривалого періоду (4 – 6 років) відбувається соціалізація молодих 
громадян країни; в) призначеною для передачі знань, сформованих професійно 
підготовленою частиною педагогічних, наукових працівників та практиків. З іншого боку, 
ВО є значимою на сучасному етапі економічною сферою, де відбувається рух 
фінансових потоків, формуються матеріальні цінності, створюються і використовуються 
нематеріальні активи.  

Отже, проблематику економічної безпеки освіти доцільно розглядати на рівні 
системи вищої освіти в цілому, як складову національної безпеки, а не лише локально – на 
рівні окремих закладів вищої освіти. Іншими словами умови сьогодення 
визначають необхідність теоретичного обґрунтування та розробки концепції 
забезпечення економічної безпеки вищої освіти як елемента національної безпеки та 
основного інституту формування людського капіталу країни, первинними ланками якого 
виступають університети. 

Список літератури 
1. Про національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 

347/2002 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002. 
2. Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 : Указ Президента України від 

25.06.2013 № 344/2013 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page#n10. 

3. Баранов В. М. Законодательное определение понятия «экономическая безопасность государства» и 
современные проблемы ее правового регулирования / В. М. Баранов // Вестник Нижегородской академии 
МВД России. – 2001. – № 1. – 284 c. 

4. Батова В. Н. Экономическая безопасность учреждения высшего профессионального образования в 
условиях глобализации / В. Н. Батова // Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и 
образования». – № 1 (Часть 1). – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.science-education.ru. 

5. Ширяев М. В. Экономическая безопасность высшего образования: концептуальные основы / 
М. В. Ширяев // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 11-6. – С. 1272 – 1276. 

6. Дмитриев С. М. Экономическая безопасность технического вуза: система индикаторов / 
С. М. Дмитриев, М. В. Ширяев, С. Н. Митяков // Высшее образование в России. – 2014. – № 3. – С. 11 – 20. 

7. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007 – 
2011 рр.: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2. Ч. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлінського, 
Ін-т вищої освіти; [упоряд.: Лисиця Н. В., Чорнойван Г. П., Стельмах Н. А., Айвазова Л. М., Бублик Н. М.; наук. 
консультант Корольов Б. І.; наук. ред. Рогова П. І.; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ, 2014. – 416 с. 

8. Методичні рекомендації щодо розрахунку економічної безпеки України. Наказ Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року № 1277 // [Електронний ресурс] / Режим 
доступу : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm. 

9. Плотников Н. В. Проблемы обеспечения экономической безопасности высшего образования на 
современном этапе / Н. В. Плотников // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический 
менеджмент». – 2015. – № 3. – С. 143 – 150.  

10. Плотников Н. В. Обеспечение экономичесокй безопасности высшего образования: теоретические и 
методологический аспекты: автореф. дис. докт. экон. наук.: 08.00.05 / Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический університет». – Санкт-Петербург, 2016. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://drive.google.com/file/d/0B0HkuB2lrZFKS0VFME5kNHl5eVU/view. 

 
 
УДК 338.4 

Черба В. М. 
доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення, 

Університет митної справи та фінансів, 
Вепхвадзе Т. О. 

студентки групи УП16-1, 
Університет митної справи та фінансів 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ У БІЗНЕСІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
 

Актуальною є роль франчайзингу в розвитку бізнесу сьогодні. Він може в певній мірі 
стати прискорювачем економіки, оскільки дозволяє інтегрувати інтереси крупного, 
середнього і дрібного бізнесу, просувати вітчизняних виробників і їх товари, формувати 
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системи контролю якості товарів і послуг, стандартів поведінки і створювати нові 
робочі місця. 

З урахуванням системи довгострокових договорів франчайзингу досягається 
планування розвитку бізнесу, а значить і досягнення певного рівня захисту малого і 
середнього бізнесу, від якого в принципі і буде залежати подальше економічне зростання. 

«Франчайзинг» походить від старого французького терміна, визначального право на 
свободу ведення будь-якої діяльності, наприклад, проведення ярмарків, організацію базарів, 
експлуатацію поромів і переправ, право на полювання, будівництво доріг. В середні 
століття такими привілеями володіли королі, які надавали франшизи на комерційну 
діяльність будь-якого типу [3]. 

За іншими свідченнями сам Папа Римський для забезпечення кращого збору податків 
надавав певним особам право збирати виплати в тих чи інших географічних зонах. Цим 
«збирачам» було дозволено утримувати у себе істотну частину зборів. 

Сучасний франчайзинг є відносно новим явищем в економіці, хоча його коріння сягає в 
середньовіччі. До сих пір юридичний термін "франшиза" в США і Австралії 
позначає передачу кому-небудь прав державною владою, а в Великобританії – а передачу 
прав від імені короля. У середньовічній Англії король надавав знаті різні права, 
наприклад, збирати податки на визначеній території в обмін на необхідні влади 
послуги. Громадянам давалися дозволи (франшиза) продавати товари на ринках, брати 
участь в ярмарках. І в наші дні у Великобританії ще продовжують діяти древні 
франшизи, що надають їх власникам права на утримання ринків, проведення ярмарків, зміст 
поромів і мостів. 

У світі франчайзинг уважається найбільш прогресивною формою ведення бізнесу. 
Тому для вивчення українського ринку франчайзингу необхідно розглянути світові 
показники діяльності бізнесу на умовах франчайзингового договору [2, c. 122 – 126]. 

За даними консалтингової компанії FranchiseGroup франчайзинг поширився у таких 
сферах економіки, як: фаст-фуд, кількість франчайзі якого становить 20% загальносвітової 
кількості, роздрібна торгівля – 15 %, сферу інших послуг (у тому числі спортивних і 
туристичних) – близько 12 %, автомобільні перевезення та обслуговування – 8 %, 
будівництво – 7 % (рис. 1). 

Рис. 1. Сфери економіки, в яких найбільше поширений франчайзинг 
Джерело: [1] 

 
На українському ринку франчайзингу домінують вітчизняні франшизи, які 

контролюють 66 % ринку. Зарубіжні франшизи, контролюють решту 34 % ринку, за своїм 
походженням вони розподіляються наступним чином: 191 компанію представляють такі 
країни, як Бельгія, Франція, Польща, Білорусь, Німеччина, Китай, Фінляндія, Росія, США, 
Італія та Угорщина [3]. 

Перелік найбільш привабливих франшиз в Україні (як вітчизняних, так і іноземних), 
розмір вступного платежу, роялті, термін окупності проектів подано у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Перелік найбільш привабливих франшиз в Україні та їх характеристика 

Назва ТМ 
франчайзингової 

мережі 
Сфера діяльності Вступний платіж Роялті Термін окупності 

«На край» 
Торгівля/ 

Супермаркет 
Відсутній 3,5 €/кв. м від 5 міс. 

«Винахідник» 
Діти/Технічна 

студія 
$37500 10000 грн. 36 – 40 міс 

Mortimer English Club 
Діти/Школа англ. 

мови 
від 90000 грн. 10 – 12% 12 – 18 міс 

Vianor Шинний центр $625 5000 грн./рік 12 – 36 міс 

«Піца Челентано» 
Громадське 

харчування/ Піцерія 
По домовленості 1,5 % 30 – 36 міс 

Джерело: [2, c. 122 – 126] 
 

Лідером – найперспективнішим франчайзинговим проектом є супермаркет «Наш 
Край», який відкриває свої точки по всій Україні. На даний момент в Україні відкрито 
177 точок, 149 з яких – франчайзингові, 28 – власні. 

Порівняння показників розвитку франчайзингу в Україні з іншими країнами свідчить 
про суттєве її відставання за такими показниками як відношення річного обороту у сфері 
франчайзингу до ВВП і відношення кількості зайнятих у сфері франчайзингу до загальної 
кількості зайнятих (табл. 2). 

Таблиця 2 
Порівняння показників розвитку франчайзингу в Україні та інших країнах, 

середньорічні значення за 2007 – 2015 рр., % 

Країна 

Відношення 
річного обороту 

у сфері 
франчайзингу до 

ВВП 

Відношення 
кількості 

зайнятих у сфері 
франчайзингу до 

загальної 
кількості 
зайнятих 

Темп приросту 
кількості 
франчайзі 

(торгових точок) 

Темп приросту 
кількості брендів 

Темп приросту 
кількості 

зайнятих у сфері 
франчайзингу 

США 4,76 5,49 100 102 101 
Великобританія 0,79 1,77 101 101 103 
Франція 2,4 1,2 105 106 101 
Італія 1,46 0,82 99 102 101 
Іспанія 2,4 1,26 102 105 101 
Україна  0,624 0,85 83,8 114,5 103 

Джерело: [4, c. 78 – 85] 
 

Проаналізовано чинники, які впливають на стан розвитку франчайзингової діяльності в 
Україні, котрі розділено на макроекономічні і специфічні. До першої групи чинників 
віднесено: загострення проблем на ринку праці; дестимулювання підприємницької 
діяльності внаслідок збереження глибоких інституційних проблем; високий рівень тінізації 
економіки; умови ведення АТО на сході України, анексію РФ АР Крим і окупацію нею 
частини території. Інша група чинників стосується недосконалості нормативно-правової 
бази регулювання франчайзингу. 

Таким чином, враховуючи всі недоліки українського ринку франчайзингу, його 
розвиток відбувається повільніше, ніж у країнах Європи та США. Проте за сучасних 
кризових умов даний вид бізнесу залишається одним із найперспективніших та найменш 
ризиковим для українських підприємців, а також дає можливість підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняної економіки і сприяє виходу країни з кризи. 
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ФРАНЧАЙЗИНГОВІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Метод франчайзингу займає ключові позиції введення підприємницької діяльності у 
світі, а віднедавна, і в Україні. Застосування  такої бізнес-моделі є вдалим початком ведення 
власної справи у межах малого чи середнього бізнесу, а для успішних підприємств – 
можливість його подальшого розвитку. Метою цього дослідження є аналіз переваг та 
недоліків франчайзингової бізнес-моделі. 

Франчайзинг – це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами 
(компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що 
володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними 
таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні 
(франчайзі) користуватися цією системою на погоджених умовах [3]. 

Франчайзингова бізнес-модель передбачає наявність у франчайзера налагодженої та 
успішної системи ведення бізнесу, предметом продажу виступає франчайзинговий пакет, 
який складається із торговельної марки, ноу-хау (знання та досвід, які застосовуються 
підприємством франчайзера), операційного підручника, який містить опис діяльності 
підприємства, детальний переліку правил, яких повинен дотримуватись франчайзі тощо. 

Права та обов’язки франчайзера та франчайзі юридичного – закріплені договором 
комерційної концесії. Цей договір визначає термін дії угоди, територію використання ТМ, 
вартість угоди, її структуру та розміри оплат. Франчайзі зобов’язаний виплатити 
паушальний платіж початкову компенсацію за право користування торговою маркою, 
репутацією франчайзера [2]. 

За статистичними даними, цей спосіб ведення підприємницької діяльності вважається 
одним із найпопулярніших, адже у ньому поєднується вигода для обох сторін. Підприємець, 
який використовує франчайзинг як інструмент із розвитку бізнесу , отримує наступні 
переваги: ефективний розвиток на новому ринку і зміцнення позицій на існуючому; 
зниження комерційного ризику і капіталовкладень в порівнянні з відкриттям власного 
підприємства; підвищення впізнаваності бренду і лояльності клієнтів; дохід від розвитку і 
роботи мережі із мінімальними витратами; зниження операційних витрат і збільшення 
маржинального доходу; створення платформи для виведення нових продуктів. 

Позитивним аспектами для франчайзі виступає: застосування налагоджених технологій 
ведення бізнесу; можливість використовувати репутацію і товарний знак франчайзера; 
швидкий старт в новому бізнесі; підтримка франчайзера в період відкриття бізнесу і в 
процесі його функціонування; мінімізація ризиків і помилок під час ведення 
підприємницької діяльності; швидке зростання бізнесу через міграцію клієнтської 
аудиторії; зниження маркетингових витрат. 

В той же час вважаємо за доцільне виділити ряд недоліків франчайзингу. Зокрема, для  
франчайзера – це ризик погіршення репутації власного бренду, у випадку вибору ненадійного 
франчайзі; небезпека, пов’язана із розголошенням та неналежним використання комерційної 
інформації; вихід із франчайзингової системи успішних франчайзі. Відсутність свободи дій 
франчайзі, вимога дотримуватись чітких правил; ймовірність встановлення жорстких 
обмежень франчайзером на вихід із франчайзингової системи; вимога налагодження 
співпраці із усіма франчайзі системи; залежність від фінансової стабільності франчайзера –
 основні недоліки франчайзингової бізнес – моделі для франчайзі. 

В залежності від напрямків ведення бізнесу виділяють основні види франчайзингу: 
виробничий ( франшиза надає право виготовлення певного виду товару чи послуги), 
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франчайзинг дистрибуції продукту(ексклюзивне право реалізації товарів і послуг) та 
франчайзинг бізнес-формату(надання франчайзі повної концепції ведення бізнесу) [1]. 

Отже, франчайзинг – це спосіб ведення бізнесу на пільгових умовах, що передбачає 
надання права використання успішної бізнес-моделі ведення бізнесу одним підприємцем 
іншому. На сьогодні цей інструмент має неабияку популярність у зв’язку із мінімальним 
рівнем ризику, термінами розкрутки проекту та  першочерговими капіталовкладеннями.  
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА АВІАКОМПАНІЇ УКРАЇНИ 
 

Облікова політика сучасної української авіакомпанії є одним із обов’язкових елементів 
облікової системи. Законодавство не вимагає затверджувати облікову політику наказом чи 
розпорядженням, проте втілення її засад в конкретному документі є ефективним способом 
реалізації права вибору найбільш доцільних для застосування на конкретному підприємстві 
облікових принципів, методів та процедур та документальної їх фіксації.  

Наукові проблеми використання та вдосконалення облікових принципів, методів і 
процедур в процесі реалізації облікової політики підприємства висвітлювались у роботах таких 
вчених, як: А. В. Бадягін, С. П. Бугров, В. П. Гальковський, А. В. Глічів, Л. А. Городецька 
Ю. Ф. Кулаєв, В. М. Макаров, А. В. Мірошніков, Л. І. Сергеєв, Л. А. Ященко та ін. 

Водночас, аналіз наукових робіт і публікацій показав існування невирішеної на даний 
момент науково-практичної проблеми формування ключових елементів облікової політики 
авіакомпаній України, зокрема, стосовно визначення найбільш доцільних для підприємств 
даної галузі методів обліку витрат та визначення собівартості авіаційних послуг.  

З огляду на це, актуальною є проблема формування наукових рішень, які б сприяли 
удосконаленню облікової політики авіапідприємств України. 

Механізм управління авіаційним підприємством багато в чому зосереджений на обліковій 
політиці, яка в Україні повинна бути представлена двома блоками: 1) блок фінансового обліку; 
2) блок управлінського обліку. Вибір варіантів оцінки ресурсів, запасів, методів розрахунків 
собівартості, визначених в обліковій політиці авіапідприємства, зрештою, впливає на грошовий 
потік, величину прибутку, фінансовий стан даного підприємства [4; 7]. 

Говорячи про специфіку реалізації облікової політики саме на авіапідприємствах, слід 
відзначити найбільш проблемну сферу реалізації даного процесу, з огляду на специфіку 
реалізованого авіакомпаніями ринкового продукту – авіаційну послугу [1]. Для правильного 
розрахунку собівартості одиниці послуг відносно проблематичним (порівняно з обліком 
витрат на товари) та надзвичайно важливим є [6]: обґрунтування базового методу обліку 
витрат підприємства; вибір методу розподілу витрат, зокрема – непрямих витрат, що 
відносяться до конкретної послуги; визначення критерію віднесення витрат до конкретного 
виду послуг для формування їх собівартості. 

Вирішення даних проблем проводиться авіаційним підприємством самостійно, результати 
прийнятних відносно даних проблем рішень – фіксуються в обліковій політиці в якості 
методик, інструкцій, порядку здійснення обліку, розрахунку, розподілу витрат, і є незмінними 
протягом фінансового року (якщо інше не зазначається наказами підприємства). 

Визначення загальної суми витрат і витрат на одиницю послуг авіаперевезень на 
авіапідприємствах носить назву калькуляції собівартості. Розрізняють калькуляцію [1; 5; 6]: 

1) планову – розрахунок собівартості на майбутній період; 
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2) звітну – визначення собівартості на основі фактичних даних про витрати і обсяг 
продукції за минулий період.  

Для визначення собівартості перевезень використовуються методи загальної суми витрат і 
собівартості льотної години. При використанні методу загальної суми витрат собівартість 
перевезень формується в загальному вигляді як частка від розподілу загальної суми 
експлантаційних витрат за певний період на загальний обсяг послуг певного виду за цей період. 

Водночас, сучасна теорія та практика авіапідприємств пропонує інший підхід до 
формування собівартості – за сумами покриття (метод маржинального доходу), який 
орієнтований на прийняття рішень відповідно до проміжних результантів аналізу [3; 6]. Так, 
дана методика знайшла своє застосування в провідних зарубіжних («Lufthansa» та інші) 
авіакомпаніях, має більшу зручність для використання з метою здійснення поточного 
аналізу діяльності авіакомпанії та дозволяє: 

– приймати обґрунтовані та оперативні рішення стосовно доцільності експлуатації 
конкретного маршрутну; 

– ефективно управляти витратами авіакомпанії. 
Дана методика заснована на поділі експлантаційних витрат на прямі і непрямі, постійні 

і змінні. Прямі витрати, як і доходи, залежать від обсягів перевезень, але ця залежність не 
прямо пропорційна (різні групи витрат по-різному реагують або не реагують взагалі на 
коливання об’ємних показників), тому ці витрати за певним критерієм розподіляються на 
дві складові: прямі змінні витрати і прямі постійні витрати. 

З огляду на специфіку діяльності авіаперевізників, крім вищезгаданої класифікації, 
виконання комерційного рейсу розділяється на дві чітко вираженні функції: здійснення 
безпосереднього польоту літака і обслуговування пасажирів. У зв’язку з цим прямі змінні 
витрати поділяються на [3; 6]:  

– витрати, пов’язані з пасажирами, що містять витрати на обслуговування пасажирів на 
землі (передполітне обслуговування), та на борту; 

– витрати, пов’язані із здійсненням польотів, що містять витрати з обслуговування 
повітряних суден перед і під час здійснення рейсу. 

Така структура собівартості, що є базою для обліку витрат при здійсненні формування 
собівартості авіаперевезень за сумами покриття, дозволяє поетапно визначати фінансовий 
результат роботи підприємства, оперативно та обґрунтовано приймати відповідні 
управлінські рішення на цій основі. Обов’язковою умовою виконання рейсу в практиці 
багатьох авіаперевізників є покриття доходами прямих змінних витрат, тобто позитивне 
значення показника маржинального доходу. 

Таким чином, використання методу маржинального доходу в обліковій політиці 
авіаційних підприємства України, є способом підвищення її ефективності через можливість 
удосконалення (більш повне, більш оперативне, більш якісне) процесу інформаційного 
забезпечення аналізу, планування витрат за конкретними авіаперевезеннями, обґрунтування 
економічно обґрунтованих тарифів на авіаперевезення та визначення доцільності 
експлуатації певних маршрутні. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ринкові умови господарювання вимагають від підприємств постійно здійснювати зміни 
та адаптуватись до умов зовнішнього середовища, оскільки функціонування промислового 
підприємства в значній мірі залежить від зовнішнього економічного середовища і 
характеристик економічної системи держави, темпів росту основних складових народного 
господарства. Теоретично обґрунтовано, що підприємство, розвиваючись, проходить кілька 
етапів: спеціалізація на виробництві конкретної продукції; інтеграція по горизонталі або 
вертикалі для завоювання лідируючих позицій в конкретному сегменті ринку; диверсифікація 
в суміжні або несуміжні галузі [1]. Це так звані стратегічні альтернативи розвитку 
підприємства, що ґрунтуються також на стадіях життєвого циклу як галузі, так і товару. На 
практиці етап інтеграції може бути пропущений і підприємство диверсифікує свою діяльність 
без інтегрування з іншими суб’єктами господарювання, створюючі свої нові напрями бізнесу. 

Таким чином, саме спеціалізація та диверсифікація стають для підприємства 
альтернативними стратегіями, впровадження яких підвищить конкурентоздатність та 
забезпечить довгострокові конкурентні переваги. Якщо розглядати ці стратегії відособлено 
один від одного, то перш за все необхідно вивчити їх характерні риси, переваги, недоліки. 
Одним з визначень поняття спеціалізації є «зосередження діяльності на відносно вузьких 
спеціальних напрямках, окремих технологічних операціях або видах продукції, що 
випускається» [2]. Виробничі переваги спеціалізації полягають в скороченні втрат часу і 
витрат, в більш ефективному використанні спеціалізованої техніки, що створює основу для 
розвитку технологій в галузі. По суті, поглиблення спеціалізації сприяє формуванню так 
званих ключових компетенцій, тобто особливих умінь використовуючи які конкурентні 
переваги трудно буде скопіювати. 

Разом з тим, наявність явних переваг спеціалізації не применшує її недоліків, основним з 
яких вважаємо відсутність гнучкості підприємства в умовах різких змін структури споживчого 
попиту. Для того, щоб диверсифікація була розумною, її мета повинна бути узгоджена з місією 
підприємства та з потребами ринку, при цьому максимально ефективно використовуватися 
ресурси та компетенції підприємства. Тільки за умови ефективного управління диверсифікація 
діяльності забезпечуватиме отримання підприємницькими структурами суттєвих переваг у 
конкурентній боротьбі, підвищення фінансово-економічних показників та їх розвиток. [3, с. 401]. 

Передумови диверсифікації діяльності промислових підприємств обумовлені 
зниженням споживчого попиту на продукцію, в силу чого організація в рамках існуючого 
бізнесу не може досягти стратегічних цілей свого розвитку. Не менш важливим є наявність 
високого рівня ризику, значення якого може бути розраховане на основі вивчення динаміки 
частки продажів продукції, що припадають на одного контрагента. Наявність вільних 
фінансових ресурсів і активів також сприяє реалізації стратегії диверсифікації 
підприємства. Наявні передумови не завжди дозволяють оцінити можливості підприємства 
щодо диверсифікації діяльності. Чітким критерієм може стати конкретний економічний 
показник, що дозволяє оцінити потенціал розширення сфер бізнесу. Цей показник повинен 
бути однозначним, простим в розрахунку і не вимагає аналізу великого обсягу інформації. 
Частіше використовують класичні показники ефективності діяльності такі, як 
рентабельність, прибуток, фондовіддача, продуктивність праці, які для працюючого 
виробничого підприємства є головними для прийняття подальших управлінських рішень. 

Проведення диверсифікації має бути стратегічно обґрунтовано і економічно доцільно. 
В цьому випадку вона є фактором формування і отримання конкурентної переваги 
підприємства на ринку. Переваги диверсифікації настільки очевидні, що існує небезпека не 
врахування її недоліків. Найбільш істотними недоліками слід вважати складність 
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управління диверсифікованою структурою, виникнення внутрішньо організаційних 
конфліктів і протиріч. Диверсифікація в несуміжні підгалузі вимагає від менеджменту 
специфічних знань і компетенцій, здатностей застосовувати надбання крос-культурного 
менеджменту. Диверсифікована структура може стати занадто громіздкою для забезпечення 
стратегічної гнучкості підприємства, тоді керівництво має приймати відповідне рішення 
щодо адаптації структури діяльності підприємства, його організації, прагнучі завантажити 
виробничі потужності та підтримати конкурентоздатність підприємства на ринку 
задовольняючі потреби споживачів якісною продукцією.  
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КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ 

 

Більше, ніж будь-яка міжнародна організація транснаціональні корпорації (ТНК) є 
первинними двигунами світової економіки і представляють серйозну загрозу економічній 
автономії національним урядам. Саме, вони проявляються по всій карті світу через різні 
режими, які контролюють і координують транзакції в географічно розподілених 
виробничих мереж. Вони є однією з впливових структур і наслідків глобалізації. Слід 
зазначити, що через злиття і поглинання ТНК збільшуються в розмірах і набувають нових 
масштабів управління. Їх доходи набагато перевищують доходи багатьох держав світу.  

Сьогодні ці корпорації більш сильніші, ніж більшість країн, що розвиваються та  
прагнуть контролювати їх. В цьому контексті доцільним є формування правил в глобальному 
масштабі, особливо коли невеликі національні уряди здаються менш здатними контролювати 
ці корпорації. Через глобалізацію нові правила міжнародної торгівлі, тиск інвесторів і слабку 
державну податкову базу, положення на національному рівні ослабли, своєю чергою, ТНК 
зміцнюють свої позиції в світовій економіці. Корпорації є своєрідною загрозою для країн, де 
вони мають виробничі одиниці. Так, наприклад, ТНК дотримуються правил в своїх країнах, 
але зловживають, податковим правом, правами людини, трудовим законодавством і 
навколишнім середовищем в інших країнах. Зокрема, Nike, Procter & Gamble, Shell довели свої 
дані в цих порушеннях. Багато корпорацій підтримують низький рівень природоохоронних 
норм в країнах з низьким рівнем ВВП, в яких вони працюють. ТНК є основними гравцями в 
області викидів вуглецю, втрат біорізноманіття та забруднення води та повітря.  

На сьогодні, залишається не розробленою проблематика розвитку інститутів 
регулювання корпорацій на міжнародному рівні в інформаційну епоху, оскільки такі 
проблеми, як відмивання грошей, ухилення від сплати податків, приховування коштів в 
офшорних зонах, спекуляція на валютах, може збагатити кілька корпорацій, але 
підштовхнути мільйони до бідності і привести до фінансових криз. Джозеф Стігліц і 
відомий вчений з Університету Колумбії Джеффрі Сакс стверджували, що глобальний 
капіталізм в його нинішньому вигляді неприйнятний [1]. Тому, аналіз інституційної 
динаміки регулювання діяльності ТНК на міжнародному рівні має величезний інтерес та 
практичну цінність в контексті розвитку міжнародних товарних потоків. 

Перші згадки про цілісні інституції, регулювання діяльності ТНК на міжнародному рівні 
пов’язані з торговими відносинами північно-американських колоній. У 1649 році британський 
парламент прийняв закони про навігації, щоб регулювати торгівлю з і всередині північно-
американських колоній. Протягом перших сто років ці торгові закони діяли, проте вплив таких 
законів був мінімальним, так як колоніальні американці на північ від Меріленда виграли від 
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процвітаючої торгівлі з іншими колоніями в Північній Америці і Вест-Індії. Однак, до 
1764 року Великобританія зазнала значних військові борги, і британський парламент вирішив 
фінансувати цю заборгованість, застосовуючи давно забуті навігаційні закони, які регулювали 
торговий баланс на користь Великобританії. У тому ж році Закон про валюту заборонив 
американським колоніям друкувати свої паперові гроші, які вони робили з 1690 року. В 
результаті колонії були змушені виплачувати борг золотом і сріблом. Запаси цих дорогоцінних 
металів швидко виснажувалися, що спричинило тривалу депресію [1; 2]. 

За свою сутністю, основною інституцією яка регламентувала діяльність перших 
корпорацій була верхня палата лордів. Результатом такого управління діяльності з боку 
Великобританії щодо колоніальних корпорацій регулювання зводилося до наступних 
аспектів: торгівля в колонії і з них могла здійснюватися тільки за допомогою кораблів 
англійською або колоніальному рівні, які могли б бути керовані тільки англійськими або 
колоніальними екіпажами; майже всі імпортовані в колонії, за винятком деяких 
швидкопсувних товарів, повинні були проходити тільки через порти в Англії; зазначені або 
«перераховані» капітали з колоній могли бути експортовані лише до Англії. На сьогодні 
регулювання на міжнародному рівні має досить фрагментарну і розгалужену систему у 
порівнянні з початком її зародження і координація корпорацій  є досить фрагментарною [3; 4; 
5]. Разом з цим, саме інтеграція національних корпорацій в міжнародну інституційну систему 
її координації має виключне значення для розвитку національного ринку товарів та послуг. 
Тому подальший розвиток зазначеної проблематики має виключну практичну цінність. 
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ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
З ОГЛЯДУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ 

 

Оцінка та аналіз потенціалу будівельних підприємств дає змогу потенційним 
інвесторам побачити перспективні очікування інвестування. Потенціал визначають як 
сукупність виробничих можливостей та ресурсів підприємства (табл. 1), що можуть бути 
використані для досягнення його цілей [1]. 

Таблиця 1 
Основні ресурси та виробничі можливості фірми 

Ресурси Пояснення 
фінансові  стан активів, ліквідність, борги, наявність кредитних ліній, лізингового обладнання  
технічні будови, споруди, виробниче устаткування, інвентар, матеріали 
технологічні технології, ноу-хау, конкурентоспроможність технологічної ідеї 

управлінські 
характер і гнучкість управлінської системи, функціональна збалансованість, швидкість 
проходження управлінських рішень 

маркетингові виконання маркетингових функцій, планування, просування і збут 
інформаційні наявність достовірних прогнозів розвитку ринку 
кадрові кваліфікація, середній вік, освітній рівень, здатність адаптуватись в умовах зміни стратегії 

соціальні 
структура і вартість основних невиробничих фондів, види та обсяг соціальних виплат, 
поточні витрати на соціально-культурні заходи 

організаційна 
культура 

імідж і репутація, підприємницькі здібності, рівень припустимого ризику, ставлення до 
інновацій 

Джерело: [1] 
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Підприємство отримує нові можливості розвитку лише внаслідок взаємодії всіх 
складових системи ресурсів. Достовірне визначення можливостей підприємства, та ще і на 
досить тривалу перспективу є надзвичайно складним завданням. Проте без оцінки потенціалу 
підприємства не можна ні висунути перспективні цілі, ні виробити стратегію їх досягнення, ні 
визначити перспективи діяльності. Оцінку потенціалу будь-якого підприємства можна 
проводити в формі поелементного і комплексного дослідження. При по елементній 
діагностиці досліджують головні критерії, що визначають здатність підприємства виконувати 
свої функції та досягати поставленої мети. При комплексній формі досліджуються всі 
складові потенціалу, які інтегруються в єдиний синтетичний показник [1]. 

Існує декілька методів оцінювання потенціалу підприємства [1]: 
1. Експертний метод, який використовують для оцінки соціального потенціалу (витрати на 

медичне обслуговування, культурні заходи, організація відпочинку, матеріальна допомога тощо). 
2. Бальний метод – для оцінки трудового, кадрового потенціалу (вартість персоналу, 

витрати на підвищення його загальноосвітнього, наукового та кваліфікаційного рівня). 
3. Рейтинговий порівняльний аналіз – при оцінці фінансово-господарської діяльності 

підприємства комплексно. 
4. Факторний аналіз – при оцінці виробничого потенціалу  (основні фонди, матеріальні 

запаси, паливно-енергетичне забезпечення). 
5. Економіко-математичне моделювання – при оцінці науково-технічного потенціалу 

(випуск новітньої продукції, інновації, прогресивні технології, досягнення науки та техніки). 
Перед інвестором завжди стоїть проблема вибору об’єкту та суб’єкту інвестування у 

будівництві, що пов’язана зі складністю оцінки показників для обґрунтування таких 
інвестиційних рішень. Внаслідок проведеного дослідження, визначені основні заходи щодо 
підвищення потенціалу будівельних підприємств: розробка ефективного бізнес-плану; 
молоді спеціалісти здатні впроваджувати новітні та сучасні ідеї, що позитивно 
відображаються на розвитку підприємства; більш вигідне місце розташування об’єкта 
будівництва порівняно з конкурентами; введення нової техніки та підвищення технічного 
рівня, нових методів будівництва; впровадження ефективної системи якості та контроль за 
її дотриманням; впровадження ефективної системи управління витратами; впровадження 
ефективної рекламної кампанії на підприємстві; краще обслуговування клієнтів тощо [1]. 

Список літератури 
1. Григор’єва Л. В. Оцінка потенціалу будівельних підприємств як аналітичне забезпечення інвестування 

[Електронний ресурс] / Л. В. Григор’єва // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – ТОВ 
ДКС «Центр», 2012. – Режим доступу: http://in.ukrprojekt.gov.ua. 

 
 
УДК 338.1 

Сазонець І. Л. 
д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності, 
Національний університет водного господарства та природокористування, 

Гладченко А. Ю. 
к. е. н., докторант, 

Національний університет водного господарства та природокористування 
 

РОЛЬ КОПРОРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ 

 

За останнє сторіччя завдяки корпораціям ринки товарів та послуг в багатьох країнах 
світової економіки стрімко трансформуються в наслідок чого структура світової економіки 
перетерпіла значні зміни. Трансформація базового типу виробництва спричинила 
конвергенцію на всіх рівнях економічних відносин, як наслідок спостерігається посилення 
взаємозалежності національних економік та діяльністю корпорацій, і збільшується ступінь 
впливу між державами та транснаціональними корпоративними альянсами. На сьогодні 
також можна спостерігати, що в успішних країнах формується система інновацій перш за все 
на корпоративній основі. Крім того, відбувається становлення самостійного ринку 
технологій, виділення високотехнологічної продукції в окрему групу товарів і послуг, займає 
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значне місце в міжнародній торгівлі. Як результат, значно скорочується» відстань між 
суб’єктами ринку, що сприяє зростанню швидкості здійснення різних операцій. Глобалізація 
зачіпає всі сфери господарської діяльності, від соціальної та економічної до політичної. 
Кризи також не є винятком. В останні десятиліття категорія економічна криза також 
трансформується, акцентуючи увагу головним чином на  поглибленні процесу глобалізації, 
зміцненням зв’язків і взаємозалежності країн. Трансформація кризи відбувається за кількома 
напрямами. В першу чергу, спостерігається зміна циклічності економічного розвитку і, 
відповідно, змінюється частота повторення спадів і економічних криз. На нашу думку країни 
де проходить процес переходу на новий тип саме корпоративного виробництва, що 
називається постіндустріальне суспільство, робить істотний вплив на різні типи циклів. Крім 
того, внаслідок інтенсивної перебудови економічних зв’язків між суб’єктами 
господарювання, що супроводжуються геоекономічними протистояннями відбувається 
загострення економічних протиріч і диспропорцій. Зміна структури світового господарства, в 
т. ч. за рахунок переважання сфери послуг, призводить до порушення пропорційного 
розвитку світової економічної системи. Виникають глобальні дисбаланси, пов’язані, в першу 
чергу, з поглибленням спеціалізації країн. В таких умовах існує нагальна потреба 
обґрунтування формування більш ефективних механізмів функціонування корпорацій в 
контексті трансформації сучасних економічних криз [1]. 

За останні 30 років економічні кризи все частіше стали проявлятися не як 
недалекоглядність координації діяльності корпорацій. Тому як наслідок класичні 
інструменти  управління стабілізації економіки не спрацьовують. Проте якщо говорити, про 
синтетичні кризи то на сьогоднішній день вони стали виникати все частіше та за своїми 
наслідками вони набагато тяжчі ніж класичні економічні кризи. Тому на нашу думку існує 
необхідність ввести в науковий обіг поняття синтетична економічна криза яка визначається 
як різке погіршення економічного стану ринків товарів та послуг, що виявляється в 
значному спаді виробництва, порушенні сформованих виробничих зв’язків в результаті 
невдалої інтеграції національних корпорацій в інституційне середовище світового 
господарства. Також слід підкреслити що на відміну від класичних економічних циклів 
синтетичний економічна криза як правило має деформовану амплітуду. Тобто якщо в період 
класичної економічної кризи уряд певної національної економіки має можливість вплинути 
на ситуацію за допомогою фіскальної та монетарної політики і в кінцевому підсумку вийти 
з кризового стану, то у випадку синтетичної економічної кризи будь-які інструменти 
макроекономічної політики не є достатньо ефективними або іншими словами не доречними. 
Ця теза в першу чергу детермінована тим, що в результаті формування синтетичної 
економічної кризи ринки товарів та послуг знаходиться під значним впливом тих чи інших 
міжнародних корпорацій. Як правило такі кризи мають досить велику тривалість і вихід з 
них вкрай болючий і довгий, так як аналіз вище зазначених аномальних криз як за 
галузевою ознакою так і окремих національних економік дає можливість стверджувати що 
вони  супроводжуються банкрутством національних підприємств і зростанням безробіття. 
Також необхідно підкреслити що синтетичні кризи як виявилося проявляються не тільки в 
національних економіках але і цілих регіонах за галузевою ознакою при цьому в стані 
стагнації перебувають не тільки окремі країни але й конгломерати торгових ланцюжків [2]. 

Детальний аналіз історії економічних криз їх причин та наслідків дає можливість 
стверджувати що поява синтетичних економічних криз на пряму залежить від технологічного 
розвитку національних корпорацій та наявної системи суспільно-економічних зв’язків яка 
зараз перебуває на стадії трансформації. Так в епоху індустріалізації кризи в основному 
носили стихійний характер і були досить рідкісним явищем для країн світової економіки, 
однак зі зростанням технологічного розвитку факторів виробництва та переходом на нову 
стадію діяльності корпорацій сформувалися дві тенденції є головними в такій системі. По-
перше, це транснаціоналізація сучасних міжнародних економічних відносин яка зачіпає всю 
міжнародну торгівлю. Транснаціональні корпорації на сьогодні мають винятковий статус у 
міжнародній торгівлі та не мають бар’єрів для стримування експансії. По-друге, це 
інституціоналізація міжнародних економічних відносин, яка ґрунтується на інтенсифікації 
формування різного роду міжнародних інституцій які регламентують економічну діяльність 
незалежно від національних законів окремих країн [3]. В таких умовах  існуюча система 
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механізмів державного управління економічною рівновагою в країнах, що погано інтегровані 
інституційне середовище глобальної економіки повинні збагнути, що тільки конвергенція з 
суб’єктами координації економічної рівноваги на міжнародному та глобальному рівні можна 
забезпечити стабілізацію економіки. 
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ЕФЕКТИВНА РОБОТА З МАРКЕТИНГОВИМИ ЦІЛЯМИ 
В УМОВАХ РЕІНЖНІРІНГУ  БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

В умовах трансформаційних перетворень як зовнішнього, так і внутрішнього 
середовищ, зокрема здійснення реінжинірингу бізнес-процесів [1], особливої ваги набуває 
ефективність роботи з  маркетинговими цілями. Будучи своєрідними орієнтирами розвитку 
компанії, вони визначають бажані результати діяльності, виражені в чисельних показниках 
або показниках результативності Сучасні консалтингові видання в галузі маркетингу [2] 
визначають набір «SMART» характеристик маркетингових цілей. Відповідно до їх 
рекомендацій цілі мають бути: «S» (specific, визначені – чітко формулювати, що має бути 
здійснено), «M» (measurable, вимірювані – досягнення або прогрес, який можна виміряти), 
«A» (achievable, досяжні – мають бути визнані досяжними відповідальними за їх здійснення 
особами відповідно до навколишніх умов), «R» (realistic, реалістичними – можливими для 
досягнення відповідно до наявних потужностей та ресурсів), «T» (timed, виміряні в часі – 
мають визначити обмежений визначений період часу). 

В той же час, більшість цілей, що ставляться перед українською промисловістю, та 
машинобудуванням зокрема, більше схожі на порожні лозунги. Реалістичність та досяжність – 
ключові аспекти маркетингових цілей, що в тому числі мають і мотиваційний вплив. 
Співставлення з однієї сторони правового середовища, соціально-політичного та соціально-
культурного, а з іншої – ресурсів, технологій, продуктивності, кваліфікації робітників, рівня 
конкуренції, фінансових та сировинних ресурсів, доступних для компанії, визначають загальну 
картину успішності роботи з маркетинговими цілями. Так, наприклад, розповсюджений лозунг 
щодо освоєння продуктом українського машинобудування ринку Європейського Союзу в 
умовах насиченості європейського ринку товарами-аналогами європейського походження, 
кризових явищ в економіці Європейського Союзу, загостренням уваги до негативного впливу 
та безперспективності розвитку галузей, що є традиційними споживачами продуктів 
українського машинобудування (теплова енергетика, атомна енергетика, нафтова галузь), 
підтверджує абсолютну безґрунтовність та формальність декларування подібних заяв.  

Автор пропонує символічну та наглядну ілюстрацією до відображення необхідних умов 
успішної реалізації маркетингових стратегій (рис. 1). Особливістю ілюстрації є те, що вона 
розроблена на основі принципів побудови характеристичних кривих роботи відцентрового 
насосу на трубопровідну мережу [Малюшенко…]. Отже графік спільної роботи відцентрового 
насосу та трубопровідної мережі передбачає точку перетину їх напірних характеристик, де за 
одного значення продуктивності (Q), напірні криві Н1 та Н2 мають однакові значення напору. 
Тобто насос при даній продуктивності (Q) розвиває такій напір, який за своїми потребами 
(висота підйому, діаметр, стан внутрішніх поверхонь, геометричні нерівності та ін.) вимагає 
трубопровід, аби пропустити заданий об’єм рідини за одиницю часу (Q, м

3
/год). Дослідники 

ефективності роботи відцентрових насосів на трубопровідну мережу (у системі) однозначно 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2054rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2054rank.html
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говорять про те, що споживча ефективність насосного обладнання визначається не просто 
номінальними показниками ефективності насосу, а обов’язково розміщенням точки перетину 
напірних характеристик насосу і мережі по відношенню до оптимуму (максимального 
значення) кривої ефективності насосу. Таким чином висока ефективність насосу поза межами 
спільних параметрів насосу і мережі не несе споживчої користі для клієнта. Даний аспект автор 
вважає за доцільне спроектувати на площину відносин компаній зі споживачем (учасників 
ринку). Проводячи аналогії з розглянутою вище системою насос-мережа, пропонується 
розглядати точку перетину Маркетингової діяльності компанії (МАВ) та Ринкових потреб, 
вимог (Р) та оцінювати її положення відносно ефективності діяльності компанії. Таким чином, 
компанія має спрямувати максимум своїх найкращих зусиль в інтервал потенційного перетину 
фактичних потреб ринку та наявної пропозиції компанії, що зустрічаються в рамках здійснення 
маркетингової діяльності. Горизонтальна вісь при даному трактуванні може відображати часові 
або просторові показники. Отже виключно діяльність компанії в даному інтервалі містить у 
собі споживчу цінність та користь для клієнта.  

Тож задачею реінжинірингу в даному трактуванні є перепроектування загальних 
принципів діяльності для забезпечення максимального рівня ефективності діяльності 
компанії в інтервалі потенційного перетину маркетингової діяльності та стратегічно 
важливих потреб ринку або, навпаки, пошуку потенційно перспективних ринкових потреб в 
інтервалі найвищої ефективності діяльності компанії. 

Рис. 1. Принципи успішної роботи компанії на ринку 
Джерело: розроблено автором 

 
З точки зору роботи з маркетинговими стратегіями в рамках здійснення реінжинірингу 

бізнес-процесів машинобудівних підприємств автором пропонується використовувати дану 
розробку (рис. 1) для роботи, в тому числі, зі стратегічними цілями. Так, зокрема представлена 
схема дозволяє оцінити здатність підприємства ефективно задовольнити умови, при якій 
маркетингова діяльність компанії (МАВ) з пошуку попиту та просування пропозиції 
зустрічається з процесами на ринку (Р) щодо задоволення попиту та пошуку необхідної 
пропозиції. Додатковою особливістю є те, що ринок не є стаціонарним, він постійно 
змінюється, і також здійснює діяльність з формування потреби та з пошуку найкращого 
варіанту задоволення сформованої потреби (Р). То ж наступає критичний момент, коли ринок 
вимушений приймати рішення щодо варіанту задоволення потреби – точка перетину. Тоді з 
урахуванням розглянутих вище рекомендованих властивостей маркетингових цілей: 
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визначеність, вимірюваність в часі, досяжність реалістичність, вимірюваність, отримуємо в 
представленій ілюстрації наглядну картину необхідних умов успішної маркетингової 
діяльності. Окрім визначення потреб та оцінки вимог ринку, пошуку відповідного попиту та 
просування ефективної пропозиції, компанії також мають прагнути до забезпечення до 
концентрації зусиль на діяльності, що продукує користь для споживача, а також забезпечувати 
необхідний рівень продуктивності та якості даної діяльності. Більш того, відповідно до 
визначених маркетингових пріоритетів зміщення акцентів в сторону потенційного інтервалу 
перетину має відбуватись за всіма напрямками діяльності компанії, зокрема: інноваційної, 
науково-виробничої, інформаційної, організації бізнес-процесів та їх взаємозв’язків, кадрової 
політики, фінансової політики, корпоративної культури та системи пріоритетів. 
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Питання збільшення обсягів побутового сміття є одним з найболючіших в наш час. 
Згідно останніх статистичних даних, загальна площа звалищ становить 5 % території 
України, що відповідає площі Чернівецької області [1]. Одним з варіантів вирішення даної 
проблеми являється роздільний сміттєзбір та вторинна переробка твердих відходів (ТПВ). 
Проаналізуємо можливість створення сортувальної станції в с.Погреби Броварського 
району Київської області. 

Вже два роки в с.Погреби функціонує налагоджена система сміттєзбору, що 
забезпечується понад 12 так званими сміттєвими зупинками, що рівномірно розташовані на 
території населеного пункту.  Вивіз побутових відходів здійснюється комунальною 
спеціальною технікою на полігон «Десна-2» та приватним підприємством ТОВ «Еверест-
Еко». Таким чином, для утилізації побутового сміття в селі використовується переважно 
полігонне захоронення. З однієї сторони, існуюча в селі система сміттєзбору забезпечує 
високий рівень чистоти на сільських вулицях, але, з іншої сторони, зберігається тенденція 
збільшення площ сміттєзвалищ. 

За перші 10 місяців 2017 року з с.Погреби було вивезено 82,05 т сміття на полігон 
«Десна-2» та 3200 куб.м відходів на полігони, якими користується ТОВ «Еверест-Еко» [2]. 
Для спрощення розрахунку візьмемо усереднене значення відношення тони ТПВ і куб.метра 
(0,1 т = 1 куб.м) [3]. Таким чином, загальний обсяг відходів вивезених з села в січні-жовтні 
2017 року становить 402,05 т. При цьому, сума витрат сільської ради на вивезення ТПВ 
склала 168,714 тис.грн. Це рівне 419, 63 грн за 1 т ТПВ. В середньому за місяць в селі 
утворюється 40,205 т відходів, або 482,46 т в рік. Згідно цих розрахунків, виходить, що 
щорічно з бюджету села сплачується 202,455 тис.грн. на виконання цієї статті витрат. 

Необхідно зважати на те, що майже всі тверді побутові відходи можна використовувати 
як вторинну сировину. Так, в Швеції переробляється майже 99% всіх відходів, що 
утворюються в країні [4]. 

Згідно останніх даних, в Україні 44 % сміття складають харчові відходи, що можуть без 
додаткового перероблення використовуватися як вторинна сировинна в якості добрива чи 
корму для тварин. Решту відходів можна піддавати вторинній переробці, що сприятиме 
зменшенню витрати на деякі матеріали і сировину, яка використовується в народному 
господарстві. Разом з цим, вторинна переробка вирішує проблему збільшення площ 
сміттєвих звалищ та загалом забруднення довкілля. 
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Структура ТПВ в Україні (у відсотках, %) представлена на рис. 1 [5]. 
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Рис.1.Структура ТПВ в Україні, % 
Джерело: [5] 

 
Зважаючи на вище викладену інформацію, пропонуємо будівництво сміттєсортувальної 

лінії в селі Погреби на основі моделі соціально-орієнтованого підприємництва, суть якого 
полягає в тому, що підприємство створюється місцевим населенням, перевага у 
працевлаштуванні на ньому віддається місцевому населенню, прибуток повністю або 
частково перераховується в місцевий бюджет задля зростання потенціалу населеного 
пункту в створенні і підтримці належного соціально-економічного стану громади [6]. 

Витрати на монтаж та роботу сміттєсортувальної лінії. 
Проаналізувавши інтернет-ринок сміттєсортувального обладнання, пропонуємо в 

с. Погреби встановити комплексну лінію сортування твердих побутових відходів «Сортекс-
1» потужністю 15 т/годину, що складається з [7]: 

1. Скребковий конвеєр з приямком 2500 мм × 1200 мм. 
2. Похилий завантажувальний конвеєр на барабанний сепаратор 6000 мм × 1200 мм. 
3. Барабанний сепаратор з системою розриву пакетів та мішків 5000 мм × 2000 мм. 
4. Похилий конвеєр для транспортування дрібної фракції з під барабанного сепаратору 

3500 мм × 1000 мм. 
5. Похилий завантажувальний конвеєр до кімнати сортування ТПВ 4000 мм × 1200 мм. 
6. Утеплене приміщення на 10 чоловік, оздоблене сендвіч панелями які утеплені 

мінеральною ватою, встановлена витяжна вентиляція, освітлення, виходи для тепло 
обігрівачів, пульт керування лінією, встановлені металопластикові вікна та дверей. 

7. Сортувальний конвеєр для відбору корисної фракції 12000 мм × 1200 мм. 
8. Магнітний сепаратор для відокремлення заліза 2000 мм × 800 мм. 
9. Контейнери для збору корисної фракції встановлені на обертаючих колесах об’ємом 

по 2 куб. м – 5 шт. та 1 контейнер під магнітний сепаратор об’ємом 1 куб. м. 
10. Пресс продуктивністю 2 тюки/годину. Навантаження до 20 тонн. 
Загальна вартість сортувальної лінії «СОРТЕКС-1» даної комплектації з доставкою, 

монтажем та пусконалагоджувальними роботами становить 3 млн. гривень. 
Дохід від діяльності сміттєсортувальної лінії. Для спрощення розрахунку беремо до 

уваги вартість вторинної сировини на чотири основних види відходів [8]: 
1) макулатура – 2,7 грн./кг; 
2) склобій – 0,5 грн./кг; 
3) полімери (ПЕТ-пляшки) – 5,5 грн./кг; 
4) метал (альмінієві бляшанки) – 15 грн./кг. 
Враховуючи, що в 2017 році в с.Погреби було вивезено 482,46 т побутових відходів, 

можливий дохід від здачі цього обсягу сміття на вторинну переробку ставить 
627,67 тис. грн. (табл. 1). 

Таким чином, термін окупності проекту без врахування поточних витрат складає 4,8 
років при обсягах сортування сміття 2017 року. 

Однак, цей термін можна скоротити за рахунок збору сміття в інших населених 
пунктах. Це дозволяє потужність сортувальної лінії, що становить 15 т/год. Якщо 
припустити, що підприємство працюватиме в одну зміну тривалістю 8 годин, то за 
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248 робочих днів кількість відпрацьованих годин становитиме 1984 год. (в 2017 році було 
248 робочих днів [9]). Тобто при максимальній потужності сортувальної лінії в рік 
підприємство може сортувати 29760 т сміття. Таким чином, за рахунок побутових відходів, 
що утворилися в с.Погреби в 2017 році підприємство працювало б лише на 1,6 %. 

Таблиця 1 
Розрахунок можливого доходу від вторинної переробки ТПВ в с. Погреби в 2017 році 

Вид сміття Питома вага, % 
Обсяг ТПВ в 
2017 році, т 

Ціна за 1 кг вторинної 
сировини, грн. 

Вартість вторинної 
сировини, тис.грн. 

Всього 35 482,46 - 627,67 
Макулатура 13 62,72 2,7 169,34 
Склобій 9 43,42 0,5 21,71 
Полімери 11 53,07 5,5 291,89 
Метал (алюміній) 2 9,65 15 144,73 

Джерело: розробка автора 
 

При роботі сортувальної лінії на повну номінальну потужність річний дохід 
підприємства становив би приблизно 38721,16 тис.грн., що дозволило б окупитися проекту 
протягом першого місяця роботи. 

Результат діяльності підприємства з врахуванням поточних витрат. Поточні витрати 
для підприємства з сортування ТПВ, що створюється і здійснює свою діяльність на основі 
моделі соціально-орієнтованого підприємства, розрахувати складно. Основна причина в 
тому, що неможливо передбачити, які умови щодо оподаткування його діяльності та 
тарифікації комунальних послуг до нього будуть застосовуватися. Зважаючи на те, що 
підприємство має конкретне соціальне спрямування, оподатковувати його діяльність було б 
несправедливо. Особливо зважаючи, що весь або майже весь прибуток передбачається 
перераховувати в місцевий бюджет. Попередні оцінки поточних витрат, які наводяться 
виробником сортувальної лінії, складають 136 тис. грн. в місяць, або 1632 тис. грн. в рік. 
Однак в ці витрати виробник включає також оподаткування. Навіть при таких розрахунках 
річний дохід підприємства за умови максимального номінального завантаження лінії 
складає 37089,16 тис. грн. Це не суттєво впливає на окупність проекту і залишається в 
межах 1 місяця з початку роботи. 

Таким чином, без врахування поточних витрат ми маємо два сценарії будівництва і 
діяльності сміттєсортувального підприємства.  

Песимістичний сценарій: підприємство обходиться лише сміттям, що «створюється» 
жителями села Погреби; потужність лінії використовується лише на 1,6 %; щорічне 
примноження місцевого бюджету складає 627,67 тис. грн. за рахунок перерахування 
доходів підприємства на рахунок села; термін окупності проекту становить 4,8 років. 

Оптимістичний сценарій: підприємство збирає побутові відходи з навколишніх сіл і 
міст (Броварський район, м. Бровари, частково м. Київ) задля максимального використання 
потужності лінії; щорічне примноження місцевого бюджету складає 38721,16 тис.грн.; 
термін окупності складає менше 1 місяця. 

Таким чином, навіть при песимістичному сценарії будівництво і функціонування 
сміттєсортувального підприємства буде ефективним і доцільним для с. Погреби та його жителів. 

Якщо припустити, що поточні витрати при мінімальному завантаженні лінії будуть 
великими, підприємство всеодно забезпечуватиме соціальний ефект у вигляді збору та 
сортування сміття, що «створюється» громадою села. При цьому в місцевому бюджеті буде 
економитися 202,455 тис. грн. на вивезення сміття (згідно розрахунків 2017 року). Також 
необхідно врахувати, що дане підприємство надасть кілька робочих місць, що позитивно 
впливає на соціально-економічний стан окремих членів громади с.Погреби. 

Для більш точного розрахунку ефективності діяльності підприємства з сортування ТПВ, 
що створюється на основі моделі соціально-орієнтованого підприємництва, необхідно: 

– законодавчо забезпечити пільгові умови оподаткування та надання комунальних 
послуг суб’єктам цієї моделі підприємницької діяльності; 

– вивчити стан накопичення ТПВ відходів в навколишніх населених пунктах; 
– вивчити попит на відсортовану вторинну сировину та встановити максимальні обсяги 

ТПВ, які не варто перевищувати, щоб підприємство не несло додаткові витрати на 
сортування та складування сміття тощо. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Оцінка економічної стабільності в сучасних умовах виступає необхідною умовою 
подальшого визначення перспектив розвитку підприємства. Розроблення методичного 
забезпечення такої оцінки є важливим процесом, від якого залежить ступінь 
обґрунтованості та достовірності отриманих результатів дослідження, які становитимуть 
основу подальших управлінських дій. 

Нині існує достатньо методик оцінки економічної стабільності, проте висновки про 
доцільність їх застосування, лишаються відритими. Так, О. М. Сологуб, з метою 
дослідження стану економічної стабільності підприємства пропонує застосовувати 
інтегральний показник з подальшим визначенням рейтингу підприємств [3, с. 11 – 12]. 
Н. П. Карачина та Л. Ю. Сорока, загалом дотримуючись попереднього підходу, методику 
побудували на основі бальної оцінки складових економічної стабільності, а саме на основі 
оцінювання фінансової стабільності, соціальної політики, економічної безпеки та 
маркетингових заходів, які узагальнюються у формулу інтегрального показника 
економічної стабільності [1]. Н. Л. Любченко [2] рекомендує для отримання показника 
економічної стабільності використовувати методику, яка виокремлює дві складові оцінки – 
виробничу та фінансово-економічну, отримання інтегрального показника шляхом 
стандартизації значень обраних для аналізу показників, оцінювання загального впливу 
факторів на економічну стабільність підприємства шляхом побудови відповідної оціночної 
шкали та визначення запасу міцності економічної стабільності.  

Також слід приймати до уваги й тісний взаємозв’язок економічної стабільності з 
економічною стійкістю підприємства. Зокрема, досягнення високого рівня економічної 
стійкості, як стверджують Л. Фролова та Т. Кореніцина, зумовлені трьома аспектами: 
забезпеченням формування позитивного фінансового результату від реалізації;  забезпеченням 
ефективного використання ресурсів підприємства; обґрунтованістю витрат операційної 
діяльності. У цьому разі поняття ефективного управління економічною стійкістю на 
підприємстві визначається як співвідношення між рентабельністю реалізації товарів, 

https://news.finance.ua/ua/news/-/419120/smittyeve-majbutnye-koly-i-yak-bude-vyrishena-problema-utylizatsiyi-smittya-v-ukrayini
https://news.finance.ua/ua/news/-/419120/smittyeve-majbutnye-koly-i-yak-bude-vyrishena-problema-utylizatsiyi-smittya-v-ukrayini
http://recyclemag.ru/news/fakt-dnja-shvetsija-pererabatyvaet-99-vseh-svoih-othodov
https://skladtehnika.prom.ua/p623210567-smttyesortuvalna-lnya-virobnika.html
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рентабельністю ресурсів та рентабельністю витрат, що зумовлює використання такого 
інструменту діагностики як інтегральна оцінка для визначення рівня економічної стійкості [5]. 

Інтегральна оцінка економічної стабільності підприємства дозволяє оцінити не лише 
окремі її складові, але й загальний рівень стабільності на основі методів побудови 

шкал Харрінгтона та визначення ваги складових Стерджесса. Крім того, результати 
розрахунку інтегральних показників можна використовувати для обґрунтування 
управлінських рішень, для оцінки ефективності їх реалізації, визначення сукупності заходів 
для підвищення рівня економічної стабільності підприємства. Саме цей підхід і пропонуємо 
обрати в якості оптимального. 

Методика аналізу економічної стабільності підприємства на базі інтегральної оцінки 
представлена на рис. 1. 

Використання в процесі аналізу та визначення економічної стабільності підприємства 
інтегральної оцінки має ряд недоліків та переваг. До переваг слід віднести: достатню 
інформативність та роздільну здатність; різносторонність; можливість прослідкувати 
тенденції зміни показників; просту та зрозумілу інтерпретацію. Недоліками методу є 
необхідність використання великого обсягу вхідних параметрів; складність встановлення 
залежностей між показниками. 

 
Рис. 1. Методика дослідження стану та розробки заходів забезпечення економічної 

стабільності підприємства 
 

На першому етапі доцільно дослідити зміни існуючого попиту та пропозиції на 
досліджуваному ринку, в поведінці конкурентів, державній політиці. Також слід 
проаналізувати фактори, які порушують стабільність функціонування ринку.  

На другому етапі здійснюється аналіз складових економічної стабільності підприємства: 
а) показників фінансової стабільності підприємства (концентрації власного капіталу, 
фінансової залежності, співвідношення власного і залученого капіталу та маневреності 
власного капіталу); б) показників виробничої стабільності підприємства (завантаження 
виробничих потужностей, зростання обсягів виробництва продукції, фондовіддачі, 
матеріаловіддачі та продуктивності праці); в) показників ринкової стабільності 
підприємства (частки ринку, асортиментності, зростання обсягів реалізації продукції, зміни 
в обсягах інвестування); г) показників соціальної стабільності підприємства (задоволеності 
зарплатою, плинності кадрів, співвідношення темпів змін продуктивності праці та зарплати, 
динамізму заохочувальних та компенсаційних виплат). 

4 ЕТАП. Розробка заходів щодо забезпечення необхідної економічної стабільності підприємства 

3 ЕТАП. Інтегральна оцінка та діагностування рівня економічної стабільності 
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На третьому етапі здійснюється інтегральна оцінка економічної стабільності підприємства 
та діагностується рівень відповідності значень показника обраній шкалі оцінювання. 

На четвертому етапі на базі результатів інтегрального аналізу розробляються заходу 
щодо забезпечення необхідного рівня економічної стабільності підприємства.  

Розроблене методичне забезпечення виступає основою розробки концептуальної моделі 
управління економічною стабільністю підприємства. 
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ СТАТЕЙ І ЕЛЕМЕНТІВ СОБІВАРТОСТІ 
З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ І ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Поточні виробничі витрати – це сукупність витрат виробничих ресурсів 
(матеріальних, енергетичних, трудових і фінансових) на виконання договірних обсягів 
будівельних робіт і створення кінцевої будівельної продукції, яка складає собівартість робіт 
або будівельної продукції. 

Собівартість будівельних робіт (будівельної продукції) – це сукупність поточних 
виробничих витрат, в які обходиться будівельній організації виконання відповідних 
будівельних робіт і створення кінцевої будівельної продукції. 

Поточні виробничі витрати (собівартість) можуть відображатися багатьма конкретними 
показниками, зокрема: 

– валові витрати, які відображають загальні поточні витрати виробничих ресурсів на 
створення валового доходу; 

– собівартість товарної продукції, яка відображає поточні витрати виробничих ресурсів 
на виконані обсяги продукції (робіт), передбачені для продажу (реалізації) відповідним 
замовникам згідно з підрядними договорами (контрактами); 

– собівартість будівельних робіт відображає поточні витрати виробничих ресурсів 
генеральної підрядної організації або субпідрядних організацій на виконання відповідних 
видів і обсягів будівельних робіт; 

– собівартість кінцевої будівельної продукції відображає сукупність поточних витрат 
виробничих ресурсів на створення кінцевих будівельних об’єктів (школа, поліклініка, 
житловий будинок тощо); 

– собівартість дільнича відображає поточні витрати виробничих ресурсів за окремою 
будівельною дільницею як сукупності прямих витрат і дільничих непрямих витрат; 
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– собівартість виробнича відображає загальні поточні витрати виробничих ресурсів у  
цілому по будівельному виробництву і складається із собівартості дільничої та непрямих 
витрат загальноадміністративних (загальнофірмових); 

– собівартість повна, яка відображає загальні поточні витрати виробничих ресурсів на 
створення та реалізацію будівельної продукції і яка складається з собівартості виробничої 
та позавиробничих витрат; 

– собівартість одиниці об’єму конкретних видів робіт (1 м
3
 цегляної кладки, 1 м

3
 

бетонних робіт, 1 м
2
 штукатурних робіт тощо) [1]. 

Показники собівартості визначаються шляхом розробки відповідних кошторисів і 
калькуляцій, які є інструментом управління витратами. 

Економічна суть управління витратами полягає в їх зменшенні за всіма елементами і 
статтями шляхом впровадження нововведень і заходів, спрямованих на забезпечення 
економного та  раціонального використання всіх видів виробничих ресурсів (матеріальних, 
енергетичних, трудових і фінансових). У склад поточних витрат виробничих ресурсів входять 
витрати на: особливості технології,  організацію будівельного виробництва, контроль 
виробничих процесів, забезпечення якості БР,  управління будівництвом, реалізацію 
будівельної продукції. Перелік поточних витрат виробничих ресурсів включає основні 
поточні витрати (матеріальні витрати, на підвищення готовності матеріалів, на виготовлення 
виробів на підсобних базах, на експлуатацію власних та орендованих механізмів, оплата 
зовнішніх послуг управлінь механізації і спеціальних організацій, витрати на виплату 
основної та додаткової заробітної плати, інші виплати за пересувний характер і вахтовий 
метод) і додаткові витрати (на гарантійний ремонт, на підготовку і здачу замовнику, 
відрахування підрозділів на утримання адміністративно-управлінського персоналу). За 
характером участі у виробничому процесі поточні витрати виробничих ресурсів групуються 
на прямі безпосередні витрати (на матеріали і конструкції, на виготовлення у підсобних 
виробництвах, на енергетичні ресурси, основна заробітна плата робітників, на експлуатацію 
будівельних машин і механізмів) та непрямі витрати (не враховані, але належать до непрямих 
витрат, на організацію робіт на будівельних майданчиках, на обслуговування працівників, 
адміністративно-господарські витрати, інші непрямі витрати). 

Елементи економічної структури поточних виробничих витрат складаються з 
матеріальних витрат (58,10 %), на оплату праці (22,90 %), відрахувань на соціальні заходи 
(33,10 %), амортизаційних відрахувань на вартість основних фондів (0,06 %) та інших 
витрат (9,70 %). Таким чином, важливе значення має контроль розмірів планових витрат за 
кожним напрямом структурного розподілу. 

Собівартість БР складається з двох основних статей – прямі (або безпосередні) витрати 
та непрямі витрати. 

Прямі витрати розраховуються прямим інженерним розрахунком на основі проектних 
креслень, специфікацій, відомостей робіт, ресурсних елементних кошторисних норм за 
діючими цінами. Непрямі витрати розраховуються за окремими калькуляціями для 
непрямих витрат дільничих і непрямих витрат загальнофірмових. Потім, для зручності  
користування при плануванні показників собівартості БР, визначається співвідношення 
трудомісткості непрямих витрат до трудомісткості прямих витрат [2]. 

Прямі витрати відображають безпосередні витрати основних матеріальних, 
енергетичних і трудових ресурсів, а також витрати на експлуатацію машин і механізмів і 
визначаються як сума витрат матеріалів, енергії, заробітної плати й вартості експлуатації 
машин та механізмів за формулою: 

     ммПВ ВЗЕМП  ,     (1) 

де ПВ – прямі витрати; М – безпосередні витрати матеріалів; Е – витрати усіх видів енергії; 
Зп – заробітна плата основних робітників; Вмм – витрати на експлуатацію машин і механізмів. 

Непрямі витрати дільничні (або загальновиробничі витрати) відображають непрямі 
витрати на виконання конкретних видів робіт і визначаються як сума заробітної плати 
лінійних інженерно-технічних працівників (начальники дільниць, виконроби, майстри, 
менеджери тощо) та загальних витрат (на освітлення й вентиляцію, опалення й 
водопостачання, охорону й поточний ремонт побутових та адміністративних приміщень, 
прибирання приміщень і території) за формулою: 
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        ЗДітпВД ЗЗН ,      (2) 

де Ндв – непрямі витрати дільничі; Зітп – заробітна плата дільничих інженерно-
технічних працівників; ΣЗзд – сума загальнодільничих витрат. 

Непрямі витрати загальнофірмові (або адміністративні витрати) відображають непрямі 
витрати в цілому по будівельній організації і визначаються як сума заробітної плати 
адміністративно-управлінського персоналу (керівництво, головні спеціалісти, загальні 
служби й відділи) та загальних витрат (аналогічних попереднім загальнодільничим) за 
формулою: 

         ЗФАУПВФ ЗЗН ,     (3) 

де НВФ – непрямі витрати фірмові; ЗАУП – заробітна плата адміністративно-
управлінського персоналу; Σ ЗЗФ  – сума витрат загальнофірмових. 

Отже, непрямі витрати визначаються як сума непрямих витрат загальнодільничих і 
загальнофірмових за формулою: 

         ВФВДВ ННН  ,      (4) 

де НВ – непрямі витрати. 
Собівартість БР визначається як сума прямих і непрямих витрат за формулою: 

           ВВ НПС  ,                 (5) 

де С – собівартість БМР [3]. 
Особливої уваги заслуговують витрати основних матеріалів, які за питомою вагою є 

найбільшими серед прямих (безпосередніх) поточних виробничих витрат, а також 
ефективне використання енергетичних ресурсів. Тому необхідно в річному бізнес-плані 
передбачати заходи, спрямовані на забезпечення економного й раціонального споживання 
матеріальних та енергетичних  ресурсів. 

Нововведення і заходи економного і раціонального споживання основних матеріалів та 
енергетичних ресурсів у будівельному виробництві сформовані у наступному переліку: 
матеріальні ресурси – пошук ритмічних постачальників, оптимізація запасів, забезпечення 
нормативних мінімальних допусків, використання справної оснастки та пристроїв, суворий 
контроль і самоконтроль витрат, висока якість з першого разу, заняття з робітниками, 
наочне попередження розмірів і допусків, строгий облік і відшкодування втрат, своєчасна 
оплата виконаних робіт замовниками, глибокий ТЕА і широка інформація, скорочення часу 
транспортування і попередження втрат, перевірка натуральних об’ємів, вартості тощо; 
енергетичні ресурси: наявність технічно обґрунтованих норм витрат енергетичних ресурсів, 
доведення норм витрат до кожного працюючого, забезпечення локальних джерел витрат 
справними лічильниками, реєстрація показників лічильників перед початком та після 
закінчення змін, облік і ТЕА витрат у порівнянні з обсягами виконаних робіт, 
калькуляційний контроль витрат енергетичних ресурсів, контроль первинних документів 
відповідно до норм лічильників, компенсаційне відшкодування перевитрат за рахунок 
працівників-споживачів. Слід значну увагу приділяти непрямим виробничим витратам, 
адже саме тут є немалі резерви зниження собівартості БР.  

Таким чином для здійснення ТЕА і контролю непрямих витрат необхідно розробляти 
відповідні планові калькуляції. В зв’язку з цим, визначені заходи економного і раціонального 
використання непрямих витрат, до яких входять доцільність і економічність утримання 
господарських працівників, аналіз і контроль витрат на транспортне обслуговування, 
оптимізація витрат на матеріально-технічне забезпечення АУП, контроль витрат обслуговування 
і утримання АУП, аналіз і контроль витрат на організацію робіт на будівельних майданчиках, 
аналіз і перегляд основної і додаткової заробітної плати згідно з обсягами БР. Велике значення 
має ТЕА калькулювання витрат на одиницю обсягу конкретних БР як основного інструмента 
контролю, який дає можливість своєчасно впливати на можливі перевитрати. 
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Основою успішного ведення господарської діяльності є вміння ставити конкретні цілі, 
планувати, здійснювати контроль на основі затверджених планів, аналізувати результати, 
виявляти причини відхилень від плану і приймати рішення, що усувають ці розбіжності. Такий 
підхід реалізований в технологіях управління активно розвивається. Все це неможливо без 
управління ліквідністю підприємства, тобто оперативного управління його фінансовими 
ресурсами. Ефективне управління ліквідністю підприємства – це розміщення ресурсів 
підприємства, що дозволяє в короткий період перетворити активи в грошові кошти [1]. 

Щоб своєчасно проводити грошові операції, повертати кредиторам борги і відповідати 
за інші взяті на себе зобов’язання, організація повинна приділяти велику увагу підтримці 
своєї ліквідності. Отже, ліквідність підприємства є найважливішою характеристикою 
фінансово-економічної діяльності. 

Ліквідність підприємства є можливістю підприємства покрити свої платіжні 
зобов’язання за рахунок власних коштів (переведення активів в грошові кошти) і за рахунок 
залучення позикових коштів. 

Чим вища ліквідність підприємства, тим більше воно незалежне від несподіваної зміни 
ринкової ситуації і, отже, тим менше ризик банкрутства. 

Основними завданнями ідентифікації кризи ліквідності є: 
– своєчасна та об’єктивна діагностика фінансового стану підприємства, встановлення 

його «больових точок» та вивчення причин їх утворення; 
– пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства, його ліквідності; 
– розробка конкретних рекомендацій, спрямованих на більш ефективне використання 

фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства; 
– прогнозування можливих фінансових результатів і розробка моделей фінансового 

стану при різноманітних варіантах використання ресурсів [2]. 
Вчасно виявити кризову ситуацію на підприємстві є важливою процедурою, яку час-

від-часу необхідно проводити для виявлення кризових явищ та подальшого коригування 
діяльності. Ідентифікуємо наявність кризи ліквідності на прикладі ПАТ «Одеський 
припортовий завод» (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1 
Показники ідентифікації кризи ліквідності на 

ПАТ «Одеський машинобудівний завод», 2015 – 2017 рр. 
Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Структура майна підприємства 2,091 1,907 7,653 
Коефіцієнт співвідношення темпів зростання залишків готової продукції 
підприємства до темпів зростання чистої виручки від реалізації продукції 

- 0,930 0,033 

Коефіцієнт співвідношення темпів зростання дебіторської заборгованості зі 
споживачами і замовниками до темпів зростання чистої виручки від реалізації 
продукції підприємства 

- 5,712 1,797 

Коефіцієнт співвідношення темпів зростання сукупних активів до темпів 
зростання чистої виручки від реалізації продукції 

- 2,288 6,224 

Джерело: [3] 

 
Згідно виконаного аналізу, можна говорити про відсутність кризи на ПАТ «Одеський 

машинобудівний завод». Позитивні зміни спостерігається у співвідношенні залишків 
готової продукції та дебіторської заборгованості до чистого доходу від реалізації, які у 2017 
році значно зменшились у порівнянні з 2016 роком. Так, наприклад, на 1 грн. чистого 
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доходу приходиться 3,3 коп. залишків готової продукції та 1,8 грн. дебіторської 
заборгованості. Тобто, залишків готової продукції на кінець періоду менше, так само як і 
дебіторської заборгованості. Проте, коефіцієнт співвідношення темпів зростання сукупних 
активів до чистого доходу від реалізації збільшився, що говорить про значне збільшення 
балансової частини зобов’язань  і це не є гарним знаком. Підприємству слід скоротити 
частину кредиторської заборгованості для покращення ситуації.  

Таким чином, аналіз кризових ситуацій на підприємстві за допомогою використаних 
коефіцієнтів допомагає проаналізувати господарську діяльність в цілому, а при наявних 
проблемах, вчасно зреагувати на ділянки, в яких існують проблеми та більш детально 
дослідити як їх можливо подолати. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМ МЕХАНІЗМОМ 
ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Ефективне управління забезпечує інтеграцію всіх економічних процесів на підприємстві, 
посилює його адаптивність до ринкових умов та підвищує конкурентоспроможність. У цьому 
контексті значним і суттєвим для підприємств сільського господарства є дослідження 
механізму фінансового забезпечення відтворення основних засобів. 

Створення всебічно розвиненого високопродуктивного сільського господарства вимагає 
відповідного рівня розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Організація 
будь-якого процесу виробництва передбачає наявність засобів виробництва, до яких належать 
засоби, предмети та власне праця людини, тобто її  цілеспрямована діяльність. Важливу роль у 
господарській діяльності сільськогосподарського підприємства відіграють основні засоби, 
ефективне використання яких сприяє підвищенню продуктивності праці, збільшенню обсягів 
виробництва  продукції  і зниженню її собівартості [1, с. 86]. 

Основні засоби – це вартісна форма існування засобі в праці, які тривалий час, не 
змінюючи  при цьому своє ї  натуральної форми, багаторазово беруть участь у процесі 
виробництва, поступово спрацьовуються й частинами (шляхом амортизаційних 
відрахувань) переносять свою вартість  на  вартість  виготовленої продукції [2, с. 131]. 

Залежно від цільового призначення  основні  засоби поділяють на дві групи: основні 
виробничі фонди та основні невиробничі фонди. Незважаючи на відмінність за суттю, 
виробничі й невиробничі основні фонди мають багато спільного за формою: подібні 
елементи – будівлі, споруди, машини, обладнання та ін.; і виробничі,  і  невиробничі 
основні фонди довговічні, поступово зношуються, потребують ремонту (часткового  
відтворення) і повної заміни після вичерпання строку служби [1, с. 86]. 

Останнім часом просліджуються певні зрушення, щодо розвитку кластерних об’єднань 
на економічній карті України. Так, вже із існуванням потужної економічної зони в 
Дніпропетровській, Запорізькій та прилеглих областях, все більше виробництва 
переноситься в Західну частину нашої держави. 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/80.pdf
http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64239.doc.htm
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Із початком функціонування зони вільної торгівлі з ЄС, Україна стає цікавим ринком для 
іноземних інвесторів та зручним місцем, де можна організувати виробництво і логістику. 

Вдалим на перспективу могло б стати рішення, на основі вже існуючих розвинених 
регіонів в сфері сільського господарства та інфраструктури в спільній кооперації створювати 
власні кластерні об’єднання (рис. 1) в сфері сільськогосподарського виробництва, а також 
брати активну участь в діяльності інших кластер них економічних зон. 

 
Рис. 1. Вплив кластерного об’єднання на відтворення основних засобів на підприємствах 

 
Економічний кластер – сконцентрована на деякій території група взаємопов’язаних 

організацій (компаній, корпорацій, університетів, банків та ін.): постачальників продукції, 
комплектуючих і спеціалізованих послуг; інфраструктури; науково-дослідних інститутів; 
вузів та інших організацій, які взаємодоповнюють один одного і підсилюють конкурентні 
переваги окремих компаній і кластера в цілому. 

Із впровадженням кластерних об’єднань, мають впроваджуватись економічні пільги не 
тільки функціонування підприємництва, а й у сфері тарифікації, дасть дорогу до швидшого 
економічного зростання як регіону так і галузі сільського господарств в цілому. 

В такому випадку надзвичайно актуальним залишатиметься управління фінансово-
економічний механізмом відтворення основних засобів на підприємствах, котрий буде 
дієвим інструментом в реалізації інвестиційних проектів в даній сфері. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В АНТИКРИЗОВОМУ 
УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

 

В умовах сучасного стану економіки України одною з актуальніших є проблема 
запобігання банкрутства організацій різних сфер діяльності. Дана проблема виникла через 
те, що значна кількість невеликих компаній, до яких належить більшість організацій в сфері 
туристичного бізнесу, відчувають певні фінансові труднощі. У подібній непростій ситуації 
важливим стало впровадження в практику діяльності засобів і методів управління, 
використання яких дозволяло зміцнювати фінансовий стан підприємств.  

Фінансово-економічний механізм відтворення 

основних засобів: 

1. Удосконалення управління на основі іноземеного 

досвіду. 

2. Професійна організація та контроль за реалізацією 

проектів. 

3. Розвиток процесу оновлення основних засобів на 

підприємствах. 

Збільшення економічних зв'язків  з підприємствами 

зони вільної торгівлі ЄС: 

1. Збільшення доходів від господарської діяльності. 

2. Збільшення кількості нових партнерських угод. 

3. Зміна корпоративної культури в середині 

підприємств аграрної сфери. 

Розвиток взаємодії з розвитнутими регіонами:  

1. Кооперація. 

2. Власна націленість на результат. 

3. Вихід на іноземні ринки. 

Розширення ринку збуту: 

1. Збільшення міжнародних операцій. 

2. Розвиток операцій в середині кластеру. 

3. Відновлення експортних операцій. 

Кластерне об’єднання 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика» 
 

 

42 

 

Для висновків за темою дослідження, розглянемо деякі статистичні показники. Перш за 
все розглянемо динаміку туристичного потоку України за 2013 – 2017 роки (табл. 1). Дані 
табл. 1 свідчать про те, що кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної 
діяльності України в 2017 році скоротилась у порівнянні з 2013 роком майже на 20 %, 
особливо зменшилась кількість іноземних туристів (майже на 80 %). 

Проаналізувавши ситуацію на туристичному ринку України, можна скласти  ієрархію 
причин кризового стану туристичної галузі: закордонні тури дуже тісно пов’язані з 
валютним курсом: падіння курсу гривні впливає на подорожчання туру; економічний спад і 
відсутність додаткових грошових ресурсів у населення тягнуть спад активності в 
туристичній галузі;  бажання заощадити штовхає все більше число туристів самостійно 
сформувати і забронювати тур; нестабільна політична ситуація, анексія Криму  та військові 
дії  на сході країни нівелюють привабливість України для  іноземних туристів. Можна 
зробити висновок, що туристична індустрія України протягом тривалого часу була 
орієнтована на виїзний туризм, а не на в’їзний або внутрішній, в даний час істотно змінити 
цю ситуацію поки не вдається. 

Таблиця 2 
Динаміка туристичного потоку за 2012 – 2017 роки, осіб 

Роки 

Кількість громадян 
України, які 

виїжджали за 
кордон – усього 

Кількість 
іноземних 

громадян, які 
відвідали Україну – 

усього 

Кількість туристів, 
обслугованих 

суб’єктами 
туристичної 
діяльності 

України – усього 

У тому числі 

іноземні 
туристи 

туристи- 
громадяни 
України, 

які 
виїжджали 
за кордон 

внутрішні 
туристи 

2013 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615 

2014 22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746 

2015 23141646 12428286 2019576 15159 1647390 357027 

2016 24668233 13333096 2549606 35071 2060974 453561 

2017 26 437 413 14 229 642 2806426 39605 2289854 476967 

Джерело: розроблено автором за даними  Державної служби статистики України [1] 

 
Зменшення туристичного потоку за досліджуваний період вплинуло на динаміку 

кількості суб’єктів туристичного ринку України (табл. 2). 
Таблиця 2 

Динаміка кількості  суб’єктів ринку туристичних послуг України 

Показники 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Юридичні особи 2586 51 2198 57 1785 56 1838 52 3469 67 

Фізичні особи-підприємці 2485 49 1687 43 1397 44 1668 48 1726 33 

Разом 5071 100 3885 100 3182 100 3506 100 5195 100 

Джерело: розроблено автором за даними  Державної служби статистики України [1] 

 
З табл. 2, видно, до суб’єктів ринку туристичних послуг України відносяться юридичні 

особи та фізичні особи-підприємці (ФОП). За період з 2013 по 2016 рік спостерігалось 
тенденція до скорочення компаній обох організаційних форм. Тенденцією  2017 року було 
зростання  кількості юридичних осіб, що надають туристичні послуги майже удвічі в 
порівнянні з 2016 роком і на 34 % в порівнянні з 2013 роком. На нашу думку, таке 
зростання було визване впровадженням безвізового режиму України з Євросоюзом. В 
досліджуваному році кількість компаній туристичного бізнесу у перше за п’ять років 
перебільшило показники 2013 року. Також змінилась структура суб’єктів ринку: туристичні 
підприємства – юридичні особи наприкінці 2018 року складали 67 % загальної кількості 
компаній даного сегменту ринку. 

На частку туристичних підприємств – юридичних осіб припадає в 2017 році 97 % 
чистих доходів підприємств галузі. В табл. 3 наведена динаміка доходів та витрат даних 
підприємств за досліджуваний період.  
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Таблиця 3 
Динаміка показників доходності туристичних підприємств – юридичних осіб 

за 2013 – 2017 роки 

Показники 
Роки Темп росту, 

2017/2016, у % 2013 2014 2015 2016 2017 
Чистий дохід надання туристичних послуг, 
млн. грн., у тому числі 

5462,4 5432,7 4797,7 11522,5 18503,0 339 

від екскурсійної діяльності 198,9 154,0 43,2 40,0 57,6 29 
Сума комісійних, агентських і інших 
винагород, млн.грн. 

494,6 394,5 771,2 543,0 709,0 143 

Операційні витрати – усього, млн.грн.  503,9 5104,5 4513,4 9144,1 14901,0 425 
Результат від операційної діяльності, млн. грн. 2453,1 722,7 1055,5 2921,4 4311,0 176 

Джерело: розроблено автором за даними  Державної служби статистики України [1] 
 

Дані табл. 3 свідчать, що не зважаючи на зменшення кількості суб’єктів ринку послуг 
та середньооблікової чисельності працюючих  на них, доходи підприємств мали стійку 
тенденцію до зростання. Не зважаючи на зростання операційних витрат високими темпами, 
прибуток від операційної діяльності зазначених підприємств теж поступово зростав. 
Зауважимо, що при цьому дохід від екскурсійної діяльності в 2017 році складав 29 % від 
даного доходу 2013 року. На зростання виручки від надання послуг, на наш погляд, 
вплинули в першу чергу знецінення національної валюти та інфляція, ніж обсяг та якість 
реалізованих послуг. 

Відносним показником ефективності функціонування підприємств  туристичної галузі є 
частка  їх доходів  в ВВП (рис. 1). Як бачимо з рис. 1, при зростанні доходів від туристичної 
діяльності, їх частка в ВВП держави не перевищує 1 %, але має тенденцію до зростання, 
починаючи з 2015 року. 

Рис. 1. Частка доходів підприємств туристичної галузі в ВВП України, в % 
Джерело: розроблено автором за даними  Державної служби статистики України [1] 

 
Таким чином, зменшення туристичного потоку негативно вплинуло на розвиток 

суб’єктів туристичної діяльності та реалізацію туристичних можливостей країни на 
внутрішньому і зовнішньому туристичному ринку, як високорентабельної галузі 
національної економіки, а це потребує впровадження ефективних організаційно-
економічних механізмів розвитку сфери туризму, в тому числі на основі вдосконалення 
інноваційного управління діяльністю суб’єктів туристичної діяльності.  

Для вирішення даних цілей можна запропонувати реалізовувати різні види інновацій в 
системі управління туристичним бізнесом. При цьому інноваційна складова системи 
управління організацією туристичного бізнесу може включати: створення і впровадження 
нових продуктів;  використання нових інтелектуальних матеріалів і знань для надання 
туристичних послуг;  освоєння нових ринків туристичних послуг; формування більш 
досконалих організаційних структур управління туристичним бізнесом і його організації; 
створення і використання нових технологій туристичного бізнесу; зміна системи 
стимулювання персоналу; використання комп’ютерних технологій, а саме, впровадження 
мультимедійних технологій, зокрема – довідників, буклетів, каталогів [2]. 

Таким чином, інноваційна складова в туризмі може вплинути на розвиток підприємств 
туристичного бізнесу і вивести їх на новий етап розвитку. Інновації в туризмі повинні 
розглядатися як перманентний, глобальний і динамічний процес. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу визначив формування нового вектора 
економічного розвитку, тісно пов’язаного з глобальним використанням інформаційно-
комунікаційних технологій. Інформатизація сучасних підприємств відзначається 
експоненціально-зростаючим темпом виробництва, переробки, використання і обміну 
величезними масивами інформації. Внаслідок цього загальна конкурентоспроможність 
підприємства залежить від наявності та якості застосування прогресивних інструментів і 
методів управління інформаційно-комунікаційними процесами і технологіями. В умовах 
такого динамічного середовища особливу роль набувають бази знань. Саме функціонування 
баз знань  може забезпечити високу ефективність, якісне управління, а також доступ до 
інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій. Темп технологічних інновацій в 
сфері ІКТ значно прискорився, і сьогодні цей сектор є набагато більший, ніж це було 20 
років тому та охоплює більш різноманітну кількість гравців, ніж будь-коли раніше. З іншої 
сторони сьогодні цей сектор включає в себе обладнання, програмне забезпечення, Інтернет, 
телефонію та контент, додаток і службу підтримки, що надаються організаціями від 
корпоративних гігантів до гаражних підприємців розробників і мереж з відкритим вихідним 
кодом. Відповідний контент і додатки є невід’ємною частиною ціннісної пропозиції, а 
«мережевий ефект» має вирішальне значення - технологія тільки підвищує продуктивність, 
коли багато людей обмінюються доступом. В результаті співробітництво стало ключовою 
бізнес-стратегією. Деякі з найбільших і найбільш успішних фірм зарекомендували себе як 
«провідники» в великих «бізнес-екосистемах», в яких незалежні партнери, інші фірми і 
навіть користувачі надають контент, програми та послуги, тим самим підвищуючи цінність 
своїх технологій. В таких умовах узагальнення базових трендів, сучасного стану та рівня 
розвитку рішень щодо управління знаннями на підприємствах мають значний інтерес та 
практичну цінність [1]. 

В процесі аналізу сучасного стану та рівня розвитку інформаційних систем в 
корпораціях на основі узагальнення базових трендів, було систематизовано параметри 
новітнього ринку програмного забезпечення  управління знаннями, та виявлено наступні 
тренди, що формують довгострокові пріоритети. По-перше, за структурою суб’єктів ринок 
управління знаннями неоднорідний.  Він розподілений на два значних сектора. Перший 
сектор, це спеціалізовані рішення, другий це стандартизовані рішення. Більшу частину 
світового ринку становлять саме стандартизовані рішення. Спеціалізовані рішення це 
сегмент транснаціональних IT корпорацій. Слід відзначити, що тільки такі великі корпорації 
як Oracle, Mocrosoft, IBM мають змогу реалізовувати широкомасштабні проекти, так як 
ресурси і компетенції, які потрібні для реалізації індивідуалізованих проектів вимагають 
виключних компетенцій. Однак кількість таких угод є не великою і основна маса рішень має 
фрагментований характер. А саме як свідчать тенденції ринку, підприємства прагнуть 
розбити свої потреби на більш дрібні та задовольнити їх за допомогою стандартизованих 
рішень. По-друге, як свідчать вище зазначені положення на сьогодні спостерігається 
значний вплив ринку програмного забезпечення для управління знаннями на підходи до 
позиціювання підприємств у всіх регіонах світової економіки. Попит на системи управління 

https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2017/12/7.pdf
https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2017/12/7.pdf


Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика» 
 

 

45 

 

знаннями на підприємстві на сьогодні досить сильно диференціюється за 
стандартизованими та персоніфікованими рішеннями [2; 3]. Так, в результаті аналізу було 
виявлено, що на сьогодні стандартизовані платформи мають більшу популярність не тільки 
з боку середніх та малих підприємств, а й досить активно застосовуються на великих 
підприємствах на основі дефрагментації складних завдань на більшу кількість завдань 
нижчого рангу. Також як свідчать статистичні узагальнення стандартизованих рішень  з 
кожним роком збільшується пропонуючи нові опції, однак на сьогодні залишається досить 
дискусійним визначення впливу параметрів систем наукових комунікацій на показники 
діяльності підприємств. Тому напрямом наступних досліджень є саме виявлення саме тих 
опцій та системних елементів, що дозволяють підприємствам користувачам віртуальних 
платформ управління знаннями збільшувати свою капіталізацію [4; 5; 6]. 
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Потенціал економічного зростання будь-якої країни безпосередньо залежить від рівня 
розвитку науки і техніки, ефективності системи управління інноваціями. Як свідчить досвід 
економік провідних країн світу, динамічний розвиток визначається масштабними 
інноваційними процесами, розробками в області інформаційних і комп’ютерних технологій, 
нових матеріалів, телекомунікаційних систем і засобів зв’язку. В цих умовах все більшу 
роль відіграє стимулювання інноваційної активності підприємницької діяльності в науково-
технологічній сфері. Інноваційне підприємництво в науково-технологічному міжнародному 
бізнесі за своїм змістом представляє унікальну сферу діяльності, в рамках якої взаємодіють 
знання з різних областей техніки, та фундаментальних і прикладних наук. Саме через 
створення альтернативних форм організації та економічних механізмів функціонування, 
деякі регіони світової економіки демонструють значний підйом підприємницької діяльності. 
Тому, саме узагальнення  новітніх емпіричних підходів до функціонування науково-
технологічного бізнесу має значний практичний інтерес як економічної форми 
підприємницької діяльності. Однак, багато аспектів форм організації та функціонування 
науково-технологічного міжнародного бізнесу, вивчені недостатньо, мало уваги приділено 
виявленню ключових факторів, що обумовлюють розвиток даного сектора підприємництва. 
Недостатньо розроблені питання стимулювання створення нових і підтримки розвитку 
існуючих інноваційних підприємств через розвиток інноваційної інфраструктури 
(технопарків, наукових парків, стартап-інкубаторів, стартап-акселераторів, інжинірингових 
шкіл) [1; 2; 3]. 

В таких умовах досить актуальним є узагальнення трендів щодо форм організації та 
функціонування науково-технологічного міжнародного бізнесу та обґрунтування ролі 
інжинірингових шкіл у цьому процесі. 
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В процесі узагальнення тенденцій щодо форм організації та функціонування науково-
технологічного міжнародного бізнесу, було виявлено результати, які характеризуються 
значним рівнем наукової та практичної новизни. По-перше, узагальнення структурних 
складових стартап-акселераторів, як форми науково-технологічного міжнародного бізнесу, 
дають змогу стверджувати, що на сьогодні існує стійка тенденція розширення зв’язків між 
стартап-акселераторами і корпораціями. Корпорації все більш активно беруть участь в 
створенні більш широкої підприємницької екосистеми. Також, на сьогодні, інтенсифікується 
процес вертикалізації стартап-акселераторів, що визначається активним реагуванням на 
корпоративних клієнтів (досвід корпоративного спонсора або партнера обмежується 
галуззю, в якій він працює). По-друге, здійснено узагальнення структурних складових та 
тенденцій функціонування стартап інкубаторів. В зазначеній формі науково-технологічного 
міжнародного бізнесу, на сьогодні, зайняті більше 3000 інституцій. Однак, вони в більшій 
кількості представлені або як державні програми, або розміщені в університетах. Слід 
підкреслити, що Північна Америка на сьогодні є лідером з організації стартап-інкубаторів. 
Багато в чому США є піонерами в цій галузі, так як  більшість перших таких проектів були 
ініційовані державними органами та агентствами, а близько 20% американських 
технологічних інкубаторів пов’язані з університетами та / або науковими парками. По-третє, 
в процесі авторського аналізу виявлено, що на сьогодні роль інжинірингових шкіл у 
класичному їх розумінні має досить важливе значення для розвитку науково-технологічного 
міжнародного бізнесу. Так, в рамках авторського аналізу, на основі розрахунку регресійних 
моделей доведено, що динаміка функціонуючих інжинірингових шкіл лінійно впливає на 
кількість функціонуючих акселераторів та інкубаторів, що, в результаті перетворює 
інжинірингові школи на базову форму науково-технологічного бізнесу [4; 5; 6; 7; 8]. 
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ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В сучасних ринкових умовах ефективна діяльність підприємств і господарських 
організацій, стабільні темпи їх роботи, рівень використання ресурсів, їхній розподіл серед 
альтернативних користувачів і конкурентоспроможність в значній мірі визначаються якістю 
управління прибутком підприємства, який виступає системо утворюючим чинником 
виробничого процесу. 

Управління прибутком становить собою процес продукування і прийняття 
управлінських рішень по всіх основних напрямах її формування, розподілу, використання і 
планування на підприємстві. 

Забезпечення ефективного управління прибутком підприємства визначає ряд вимог до 
цього процесу, основними з яких є [1]: 

https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/report/chapter-1/introduction
https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/eng-rankings
http://www.fapesp.br/avaliacao/manuais/nsf_indicators.pdf
https://www.topuniversities.com/%0buniversity-rankings-articles/university-subject-rankings/top-engineering-schools-2017
https://www.topuniversities.com/%0buniversity-rankings-articles/university-subject-rankings/top-engineering-schools-2017
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1. Інтегрованість із загальною системою управління підприємством. В якій би сфері 
діяльності підприємства не приймалося управлінське рішення, воно прямо або побічно 
впливає на прибуток. 

2. Комплексний характер формування управлінських рішень. Всі управлінські рішення 
в області формування і використання прибутку найтіснішим чином пов’язані між собою і 
мають прямий або непрямий вплив на кінцеві результати управління прибутком.  

3. Високий динамізм управління. Навіть найбільш ефективні управлінські рішення в 
області формування і використання прибутку, розроблені і реалізовані на підприємстві в 
попередньому періоді, не завжди можуть бути повторно використані на наступних етапах 
його діяльності.  

4. Багатоваріантність підходів до розробки окремих управлінських рішень. Реалізація 
цієї вимоги припускає, що підготовка кожного управлінського рішення в сфері формування, 
розподілу і використання прибутку повинна враховувати альтернативні можливості дій.  

5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. Якими б прибутковими не 
видалися ті чи інші проекти управлінських рішень в поточному періоді, вони повинні бути 
відхилені, якщо вони вступають в протиріччя з місією (головною метою діяльності) 
підприємства, стратегічними напрямками його розвитку, підривають економічну базу 
формування високих розмірів прибутку в майбутньому періоді. 

В даний час існує необхідність систематизувати підходи до дослідження управління 
прибутком. До них віднесемо [2]: 

1. Діалектичний підхід і загальні методи пізнання – полягає у використанні методів 
порівняльного аналізу, які будуються на основі принципів історизму, формальної логіки, 
узагальнення, абстрагування, індукції і дедукції, аналізу і синтезу, гіпотези, аналогії, 
моделювання, експерименту, формалізації та математичних методів. 

2. Системний підхід – розглядає прибуток, як систему, яка будується з використанням 
неформальних методів (метод сценаріїв, метод експертних оцінок, діагностичні метод), 
графічних методів (метод дерева цілей, матричні методи) та кількісних методів (методи 
економічного аналізу). 

3. Комплексний підхід – спрямований на ефективне використання спеціальних методів 
інших наук, зокрема застосовуються факторний аналіз, міждисциплінарний підхід до 
вивчення проблем, загальні і спеціальні методи дослідження, економічний аналіз, 
статистичні методи, прогнозування, математичні методи. 

4. Спеціальні методи дослідження науки управління – виділяють наступні методи: 
організаційний діагноз, організаційне нормування, організаційне проектування, графічні 
методи, інформаційний аналіз, метод процедурного аналізу. 

5. Емпіричний підхід – робить головний наголос на досвід, при цьому використовуючи 
наступні методи: порівняльний аналіз, соціологічні методи досліджень (спостереження, 
документальний чи архівний аналіз), елементи системного аналізу, методи узагальнення та 
аналогії; статистичні методи; економічний аналіз. 

Запропонована систематизація, дає змогу підсумувати, що своєрідність управління 
прибутком, як предмета дослідження визначає значну кількість альтернатив методичних 
підходів до дослідження. 

Отже, дієвий механізм управління прибутком підприємства дає змогу повністю втілити 
цілі і завдання, які стоять перед ним та сприяє ефективному здійсненню функцій цього 
управління. Важливим елементом механізму управління прибутком підприємства є системи 
і методи її аналізу. 

Список літератури 
1. Наконечная О. И. Инструменты обеспечения эффективного управления прибылью [Електронний 

ресурс] / О. И. Наконечная // Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского. – 2013. – Режим доступу: http://www.konspekt.biz/index.php?text=1742. 

2. Пігуль Н. Г. Управління прибутком підприємства / Н. Г. Пігуль // Проблеми і перспективи розвитку 
банківської системи України. Вип. 28 : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад 
«Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010.– 
С. 79 – 85. 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика» 
 

 

48 

 

УДК 339.133.017 

Строцень Л. П. 
аспірант кафедри промислового маркетингу, 

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя 
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОКУПКУ ТОВАРУ 
 

В умовах ринкового середовища, коли підприємствам-товаровиробникам доводиться 
боротися за власну частку ринку, маркетинговому відділу підприємства варто вивчати 
смаки, уподобання та мотиви, які спонукають споживача придбати запропонований 
продукт. Конкурентна боротьба виявляє позитивний вплив на якість продукції та 
ціноутворення, що є важливим для споживача. Дана ситуація визначає актуальність 
поданого дослідження. 

Процес прийняття рішення про покупку включає в себе декілька етапів. Першим з яких 
є виявлення потреби. Саме потреба спонукає потенційних покупців придбати пропонований 
продукт. Вона формується під впливом мотивів, смаків, стимулів, інтересів. Споживач 
відчуває необхідність придбати товар, який задовольнить його сформовану потребу.  

Наступним етапом є можливість пошуку інформації про потребуючу продукцію, 
вивчення її характеристик, можливості експлуатації виявлення її корисних властивостей. У 
споживача підвищується увага до товару. Інформацію про нього він має можливість 
отримати від близького оточення (рідних, друзів) за допомогою рекламних звернень, на 
виставках та у інших місцях. 

Коли споживач володіє достатньою інформацією про певну продукцію перед ним 
постає завдання – обрати потрібний варіант серед усіх запропонованих. У цій ситуації 
необхідно оцінити переваги однієї торгової марки (підприємства-товаровиробника) 
відносно іншої. Здебільшого ключовими чинниками прийняття рішення про купівлю є ціна, 
якість, після-продажне обслуговування та інші. Конкурентна боротьба спонукає 
пропонувати потенційному споживачеві найвигідніші умови для нього. Таким чином 
підприємство здатне підвищувати власний товарообіг, фінансові результати та ефективність 
роботи в цілому. 

Наступним етапом є купівля обраного товару та його використання (споживання), в 
результаті чого формується реакція на покупку. Споживач може бути задоволеним або не 
задоволеним відносно власного вибору.  

Задоволений споживач є своєрідною рекламою продукції, його позитивні відгуки, 
слугують мотивом придбання для контактних груп індивіда. Задоволення визначається тим, 
що очікування підтверджуються технічними характеристиками. Розчарований споживач, в 
свою чергу, є антирекламою, негативні емоції відносно купленого товару, він може 
передавати своєму оточенню, в результаті реалізація продукції зменшуватиметься. Якщо, 
споживач задоволений своїм рішенням, підвищується ймовірність повторного придбання. 
Негативна реакція підвищує ризик повернення товару у магазин та повну відмову від 
споживання даної торгової марки. 

На сьогоднішній день спеціалісти маркетингових відділів детально вивчають поведінку 
споживача, проводять опитування (методом інтерв’ю та анкетування) що дозволяють 
виявляти потреби у певних характеристиках товарів. Інвестування даної сфери слугує 
двигуном удосконалення товарної політики, впровадження інноваційної діяльності 
підприємств задля найкращого задоволення споживача. 

Отже, для стабільної конкурентної позиції товаровиробнику необхідно дбати про своїх 
споживачів, пропонувати їм програми лояльності, знижки, проводити акції, формувати 
позитивну атмосферу під час купівлі товарів у магазині, провадити гарантійне та після 
продажне обслуговування. Споживач має бути упевнений у своєму виборі, не піддаватися 
впливу конкурентів. Виключно дослідженням поведінки споживача досягається ефективна 
робота організацій та її перспективність.  
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ 

 

Тривала економічна криза в Україні обумовлює підвищення імовірності виникнення 
нових та посилення існуючих ризиків і загроз як на рівні економіки в цілому, так на рівні 
окремих її суб’єктів. Зазначене обумовлює необхідність дослідження теоретико-методичних 
і практичних аспектів забезпечення економічної безпеки на всіх рівнях управління, зокрема, 
визначення її основних складових на мікроекономічному рівні. 

Аналіз наукової літератури (табл. 1) дозволив зробити висновок про те, що однією зі 
основних складових економічної безпеки підприємства (ЕБП) є фінансова безпека, оскільки 
задовільний фінансовий стан є необхідною умовою здійснення економічної діяльності. Крім 
фінансового стану підприємства, фінансова безпека може характеризуватись також 
кредитною безпекою, безпекою на ринку цінних паперів. 

Другою надзвичайно важливою складовою ЕБП є інформаційна безпека, забезпечення 
якої передбачає: захист комерційної таємниці підприємства, ефективність внутрішніх 
інформаційних потоків, а також якість вхідної інформації та її обробки. 

Особливої уваги заслуговують кадрова та інтелектуальна складові ЕБП, які окремими 
науковцями розглядаються як єдина інтелектуально-кадрова складова [2, с. 124; 13, с. 39 – 
42]. Так, ЕБП значною мірою залежить від лояльності, компетентності, професіоналізму, 
досвіду, відповідальності та інших якостей персоналу, стан яких характеризує рівень 
кадрової безпеки. Інтелектуальна складова ЕБП, на думку автора, характеризується станом 
нематеріальних активів та інтелектуальної власності підприємства. 

Таблиця 1 
Складові економічної безпеки підприємства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Фінансова + + + + + + + + + + + + + + 
Соціальна +      +   + +  +  
Кадрова (безпека праці, безпека 
персоналу) 

+ 
+ 

+ + + + + + +   + 
+ 

+ 

Інтелектуальна +  +  + +     + + 
Інформаційна + + + + + + + + + +  + + + 
Технічна 

+ + + + 
+ 

+ + 
+ 

+ 
   

+ 
 

Технологічна    + + + 
Екологічна + + + +  + + + +   + + + 
Правова (нормативно-правова) + + + +  + +  + +  + + + 
Маркетингова (ринкова)       + + +  + +  + 
Силова (охоронна, майнова) + + + +  + +  +   + +  
Ресурсна +  +       + +   + 
Виробнича     +          
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Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Управлінська  +             
Інтерфейсна       +     +  + 
Безпека репутації        +       
Інноваційно-інвестиційна             +  

 
Актуальність питання збереження зовнішнього навколишнього середовища 

обумовлюю необхідність виокремлення такої складової ЕБП як екологічної безпеки, стан 
якої характеризується кількістю викидів в атмосферу та скидів у ґрунт та водоймища 
шкідливих речовин.  

Технічна та технологічна складові ЕБП часто об’єднуються науковцями та 
характеризують техніко-технологічні ресурси підприємства з т.з. їх наявності (достатності), 
стану і відповідності сучасним технологіям та рівню розвитку науки і техніки. 

Правова захищеність діяльності підприємства, дотримання чинного законодавства, 
наявність необхідних дозволів (ліцензій) на здійснення відповідного виду економічної 
діяльності характеризується правовою (нормативно-правовою, або політико-правовою) 
безпекою підприємства. 

Виокремлення силової (охоронної, майнової) складової ЕБП обумовлене потребою 
забезпечення безпосереднього захисту персоналу, інформації, майна і коштів підприємства. 

 Маркетингова (ринкова) безпека розглядається науковцями в якості складової ЕБП 
відносно рідко, хоча, на думку автора, є важливою з огляду на сучасні тенденції посилення 
конкурентної боротьби на національному та міжнародному ринках. Дослідження потреб 
споживачів; вдосконалення, або розробка нових товарів (робіт, послуг); встановлення 
адекватної ціни; вибір зручних для споживача каналів збуту та розробка ефективної 
системи просування – є необхідними заходами для забезпечення ЕБП в умовах ринку. 

Не менш важливою для гарантування ЕБП є її ресурсна складова. Особливо актуальним 
питання доступу до якісних ресурсів в достатній кількості, а також безперебійного їх 
постачання є для виробничих підприємств.    

Слід підкреслити, що забезпечення соціальної безпеки підприємства також є важливою 
умовою гарантування його ЕБП і передбачає при здійснення економічної діяльності 
реалізацію соціальної місії – забезпечення безпечних і комфортних умов праці для 
персоналу; створення нових робочих місць; реалізацію соціальних проектів. Забезпечення 
соціальної безпеки підприємства в межах внутрішнього середовища можна віднести до 
заходів управління кадровою, а в межах зовнішнього – маркетинговою безпекою. На думку 
автора, дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності (соціальної 
відповідальності бізнесу) є найбільш вдалим напрямом вирішення питання забезпечення 
соціальної безпеки підприємства, оскільки дозволяє, сприяючи підвищенню рівнів 
соціального захисту співробітників підприємства, їх сімей, місцевої громади, або навіть 
регіону, чи держави, покращити імідж підприємства. 

Слід також зазначити, що окремі науковці, серед складових ЕБП виокремлюють також 
такі, як виробнича, інтерфейсна, управлінська, інноваційно-інвестиційна безпека, а також 
безпека репутації.  

В цілому, підходи науковців щодо визначення складових ЕБП значно відрізняються, що 
можна пояснити специфікою забезпечення ЕБП для підприємств різних видів економічної 
діяльності. На думку автора, визначення структури ЕБП повинно відбуватись із врахування 
зазначеної специфіки та умов діяльності, стратегії і цілей конкретного підприємства.   
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ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КІБЕРПРОСТОРІ 
 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призводить до збільшення 
присутності людей і речей у кіберпросторі та зменшення часу прямих міжособистісних 
контактів. Кіберпростір є платформою, що сприяє створенню комунікаційних мереж, та 
широко використовується бізнесом як джерело інформації. Кіберпростір є основою 
інформаційного сектору економіки, найбільш динамічного та прибуткового, де виробництво 
й споживання науково-технічної інформації відіграє вирішальну роль, обумовлюючи місце 
окремих країн та регіонів у світовому господарському поділі праці та впливаючи на 
характер, темпи й джерела економічного зростання [1]. Можливість прискорення операцій, 
швидкий доступ до інших регіонів світу та передових знань, можливість передачі частини 
функцій на аутсорсинг та обмежений контроль за операціями з боку держави роблять 
кіберпростір привабливим середовищем для підприємницької діяльності. 

Підприємництво в кіберпросторі має два відмінні прояви [2].  
По-перше, як технологічне розширення бізнесу, безпосередньо не пов’язаного з 

інформаційними технологіями. Наприклад, сервіс онлайн замовлень продукту чи послуги 
підприємства. Бізнес-модель створення власного сервісу, не пов’язаного з інформаційними 
технологіями, на даний час є найбільш прибутковою в Україні [3].  

По-друге, як технологічний бізнес, основою якого є інформаційна технологія. 
Наприклад, сервіс таксі Uber. 

До переваг ведення бізнесу в кіберпросторі слід віднести низькі вхідні бар’єри, миттєве 
поширення світом через відсутність фізичних перепон, можливість швидкого збільшення 
кількості клієнтів завдяки наявним комунікаційним каналам, як то соціальні мережі, тощо. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: 

СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
 

В сучасних умовах трансформації економіки України підприємство здійснює свою 
діяльність під впливом різноманітних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. 
Як наслідок перед суб’єктом підприємницької діяльності постає проблема 
забезпечення належного рівня фінансової безпеки з метою нейтралізації та ліквідації впливу 
негативних чинників. 

Аналізуючи сучасну економічну літературу, можна зробити висновок, що 
термін «фінансова безпека підприємства» з’явився досить недавно. Поняття «фінансова 
безпека підприємства» об’єднує в собі важливі характеристики категорій «економічна 
безпека підприємства» та «фінанси підприємства», теоретичну основу та методологію яких 
можна використовувати під час визначення змісту та сутності поняття «фінансова безпека 
підприємства» [1, с. 133]. 

Критичний огляд зазначених трактувань поняття «фінансова безпека підприємства», 
дає змогу зробити висновок про наявність декількох підходів до визначення даної категорії: 

1. Трактування фінансової безпеки підприємства як стану найбільш ефективного 
залучення та використання його ресурсів. Такої точки зору дотримуються такі вчені-
економісти як О. А. Кириченко, Ю. Г. Кім, Т. Б. Кузенко, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна, 
В. П. Москаленко, О. Л. Пластун. 

2. Трактування фінансової безпеки підприємства як стану захищеності інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності. Такий підхід використовують у свої працях 
І. А. Бланк, К. С. Горячева, В. І. Куцик, А. І. Бартиш. 

3. Трактування фінансової безпеки підприємства як здатності самостійно розробляти і 
запроваджувати фінансову стратегію. 

Різноплановість та відмінність поглядів науковців-економістів щодо визначення 
фінансової безпеки підприємства полягає у дослідженні даної категорії: 

– як функціональної складової економічної безпеки; 
– як самостійного об’єкта управління; 
– як складової фінансового менеджменту; 
– як системи кількісних і якісних параметрів фінансового стану підприємства; 
– як стану найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів; 
– як діяльності, націленої на досягнення визначеного стану; 
– як процес запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства; 
– як рівня фінансового стану підприємства; 
– як системи з управління ризиками та забезпечення ресурсами; 
– як здатності до здійснення певних функцій (розробляти фінансову стратегію, 

здійснювати фінансову діяльність, управляти ризиками тощо). 
В загальному випадку під фінансовою безпекою підприємства можна розуміти певний 

механізм забезпечення ефективності та стабільності фінансової системи суб’єкта 
підприємництва при організації раціонального використання фінансових ресурсів та 
використанні захисних фінансових інструментів у випадку виникнення будь-яких загроз (з 
боку зовнішнього або внутрішнього середовища) [4, с. 196]. Фінансова безпека, як і саме 
підприємство, являється динамічною системою, тому потребує постійного ефективного 
управління та контролю. 

Огляд наукових праць, присвячених фінансовій безпеці підприємства, дав змогу 
виділити ряд факторів, якими вона визначається: 
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– рівень забезпеченості фінансовими ресурсами; 
– стабільність і стійкість фінансового стану підприємства; 
– збалансованість фінансових потоків та розрахункових відносин; 
– ступінь ефективності фінансово-економічної діяльності; 
– рівень контролю за внутрішніми і зовнішніми ризиками [2, с. 80 – 81]. 
Основна мета фінансової безпеки підприємства – гарантування його стабільного та 

максимально ефективного функціонування в поточному періоді та високий рівень розвитку 
в стратегічному. 

Фінансова безпека суб’єкта підприємницької діяльності направлена на вирішення 
наступних функціональних задач: 

– оптимальне поєднання різних джерел корпоративних ресурсів для забезпечення 
ефективності функціонування та розвитку підприємства, стабільності його фінансової 
стійкості та незалежності; 

– досягнення та підтримка високої конкурентоздатності та належного рівня 
ділової активності; 

– забезпечення високої ліквідності та оптимізація функціональних активів та структури 
капіталу підприємства; 

– формування та контроль за рухом фінансових потоків, забезпечення їх безперервного 
циклу та збільшення ринкової вартості бізнесу; 

– ефективна організація безпеки капіталу та майна підприємства, а також його 
комерційних інтересів шляхом захисту інформаційного поля і комерційної таємниці; 

– своєчасне нівелювання та управління ризиками діяльності [3, с. 278]. 
На сьогоднішній день в умовах циклічного розвитку як світової, так і національної 

економіки, невизначеного та мінливого зовнішнього середовища, що підвищують 
ймовірність настання кризових явищ, особливої уваги потребує питання, пов’язане із 
проблемами забезпечення фінансової безпеки підприємств як передумови їх стійкого та 
ефективного зростання. 

За результатами дослідження можна зробити висновок, про відсутність однозначної 
думки серед науковців щодо трактування та визначення сутності фінансової безпеки 
підприємства, що зумовлює багатоаспектність даного поняття. Зокрема, сьогодні фінансову 
безпеку підприємства розглядають як функціональну складову економічної безпеки, 
самостійний об’єкта управління, складову фінансового менеджменту, систему кількісних і 
якісних параметрів фінансового стану підприємства, стан найбільш ефективного 
використання корпоративних ресурсів, діяльність, націлену на досягнення визначеного 
стану, процес запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства, 
рівень фінансового стану підприємства, систему з управління ризиками та забезпечення 
ресурсами, здатність до здійснення певних функцій (розробляти фінансову стратегію, 
здійснювати фінансову діяльність, управляти ризиками тощо). 

Проте, незважаючи на різноманіття наукових поглядів, всі вчені-економісти 
наголошують на пріоритетності та необхідності забезпечення фінансової безпеки 
підприємства за сучасних умов господарювання з метою вчасного реагування та 
запобігання кризовим явищам для гарантування стійкого розвитку суб’єкта підприємництва 
в поточному та стратегічному періодах. 
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АНТИКРИЗОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 
ЯК ОБ’ЄКТ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

В сучасних умовах господарювання мають місце постійні зміни у зовнішньому середовищі 
та характеризуються наявністю перманентних криз та кризових явищ, які обумовлені 
непередбачуваністю впливу чинників на макро та меза рівнях. Розробка і реалізація 
управлінських дій щодо адаптації складових діяльності підприємств доцільно із використанням 
як методів і прийомів антикризового управління дозволяє певним чином як нівелювати загрози, 
так і передбачити їхнє виникнення та можливі характеристики впливу, так і стратегічного 
управління із відповідним скеруванням трансформаційно-адаптаційних процесів на розвиток. 

Розуміння потенціалу підприємства як об’єкта адаптивного впливу слід визначити в 
колі наявних підходів до формування ресурсів та можливостей підприємства, тобто до 
«економічного потенціалу». Здебільшого його розглядають науковці з різних позицій 
наявної ієрархії управління в цілому підприємства та, відповідно його потенціалу. Саме 
такий підхід перенесено на змістовне наповнення, так і обґрунтованих його складових 
(виробнича, фінансова, кадрова, інноваційна, безпекова, маркетингова та інші), виборі на 
визначений відрізок часу найважливіших для стабілізації діяльності та розвитку, 
конкурентоспроможності на ринку. Такі підходи можна віднести до ресурсних, оскільки 
увага концентрується саме на економії, оптимізації ресурсів та впровадженні саме для цієї 
цілі нових технологічних процесів та підвищення якості продукції. 

Антикризовий потенціал – здатність протистояти кризам шляхом використанням 
наявних можливостей. Для потенціалу в широкому розумінні мета не визначена, 
антикризовий потенціал це категорія яка чітко визначена щодо мети. Антикризовий 
потенціал – це здатність зберегти життєздатність підприємства під час загальноекономічної 
кризи. Він поєднує ресурсні складові та певні конкурентні переваги [1]. Дійсно, 
життєздатність підприємства в період кризи стає важливим елементом при виборі методів 
управління та задіяння певних інструментів з антикризового та стратегічного управління та 
поєднання їх у адаптивний підхід до нормалізації виробничо-господарської діяльності, 
завантаження обладнання та персоналу.  

Слід зазначити, що на думку О. В. Мороз, І. В. Шварц, О. В. Лазарчук, поняття 
«антикризовий потенціал підприємства» слід розглядати як здатність господарського 
суб’єкта протистояти реальним та потенційним кризовим явищам у функціонуванні, 
зберігаючи при цьому тенденцію до сталого розвитку. Забезпечення двох основних 
складових категорії «антикризовий потенціал підприємства» – протистояння кризовим 
явищам та збереження тенденції до сталого зростання – вимагає застосування стратегічного 
інструментарію управління підприємством [2, с. 10]. 

Використання адаптивного управління при необхідності подолання кризових явищ є 
найбільш корисним при виборі та обґрунтуванні механізмів переорієнтації підприємства на 
позитивний фінансовий результат. Воно складається з адаптивного планування на рівні 
підприємства та обґрунтовуються внутрішні та зовнішні адаптери. На користь адаптивного 
управління при запобіганні кризовим явищам доцільно додати можливість часткової 
трансформації підприємства як системи, визначаючи ступінь самих адаптаційних впливів. 

Для здійснення часткової адаптації необхідно здійснювати оцінювання показників 
ефективності діяльності і визначення місць гальмування відповідності вимогам зовнішнього 
середовища. Саме це дозволить обґрунтувати складові та розробити модель адаптації 
підприємства. 
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ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
УПРАВЛІННЯ НИМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Управління ризиками національної, зокрема й державної безпеки, є комплексним 
процесом, який повинен охоплювати всі функціональні напрями діяльності сектору 
безпеки і оборони України та усі його організаційні рівні. Управління ризиками є одним 
з управлінських процесів, і в той же час основним принципом забезпечення 
ефективності інших процесів діяльності державних органів, що входять до складу сектору 
безпеки і оборони.  

При цьому управління ризиками державної безпеки передбачає: 
– ідентифікацію ризиків (визначення ризиків); 
– формування системи кількісних показників ступеня ризику, а  також якісний та 

кількісний аналіз ризику; 
– оцінку ризику відповідно до визначених кількісних показників; 
– обробка  ризиків; 
– оцінювання ефективності роботи з ризиками. 
Міжнародний Стандарт ІSО 31000 передбачає, що  стадії «Ідентифікація ризику», 

«Аналіз ризику», «Оцінка ризику» є складовими стадії «Оцінювання ризику» процесу 
управління ризиками, тож слід зауважити, що оцінювання ризиків є основною стадією 
процесу управління ризиками, базуючись передусім на оцінюванні загроз. 

Оскільки під державною безпекою ми розуміємо стан, за якого в умовах дії 
різнопланових загроз забезпечується самозбереження основ національної безпеки: сталий і 
прогресивний розвиток території, народонаселення і системи державного управління 
України, захищеність національних цінностей, які забезпечують існування суверенної 
Української держави та виконання нею своїх функцій, а також досягнення відповідних 
національних цілей та реалізація національних інтересів, саме управління ризиками 
державної безпеки має бути основним завданням державних органів, що входять до складу 
сектору безпеки і оборони, які уповноважені на забезпечення державної безпеки України, і 
базуватися на результатах національного оцінювання ризиків державної безпеки України. 

Планування національного оцінювання ризиків державної безпеки України має 
передбачати розробку та опрацювання структурованих запитальників у відповідних сферах 
забезпечення державної безпеки та попередню паспортизацію загроз. Паспорт загрози 
передбачає ідентифікацію подій, явищ процесів, інших чинників, що ускладнюють 
реалізацію національних інтересів України. У паспорті загроз повинні бути обов’язково 
відображені відомості щодо дати, місця, характеру, масштабу, рівня, динаміки та тенденції 
зміни, зазначені можливі об’єкти на прогнозовані наслідки в разі її реалізації. Крім того, у 
паспорті слід наводити відомості щодо реагування суб’єктів забезпечення державної 
безпеки на дану загрозу. Паспорт повинен також містити розділ щодо ресурсного 
забезпечення та відповідальних осіб. Крім того, паспорт загроз має містити відомості щодо 
ідентифікаторів загрози державній безпеці – певних критеріїв (ознак), що вказують на 
наявність або можливість негативного перебігу подій. Вага індикаторів, як правило, 
визначається, з урахуванням ступеню небезпечності загрози, щодо якої визначено ці 
індикатори, що, у свою чергу, пов’язано з рівнем ризиків, що цією загрозою зумовлюються.  



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика» 
 

 

56 

 

За результатами паспортизації та оцінювання загроз може бути здійснена ідентифікація 
ризиків державної безпеки – перший етап управління відповідними ризиками. Цей етап 
передбачає визначення вірогідних джерел та значимості ризику, який є загрозою для 
виконання завдань забезпечення державної безпеки, досягнення цілей її діяльності. Цей 
етап процесу забезпечує формування переліку актуальних та потенційних ризиків. 

Формування показників – етап, на якому експертні робочі групи визначають показники, 
на основі яких будуть встановлюватись якісні та кількісні значення оцінок ризиків. 

Аналіз ризиків – етап, на якому ризики оцінюються якісно та кількісно на основі 
застосування експертних знань, статистичних та інтелектуальних методів, вивчаються з 
метою виявлення суттєвих їх компонентів та характеристик. Це завдання виконується 
шляхом опрацювання комп’ютерних даних, людських знань та досвіду. 

Результатом цього етапу є знання про ризики (наскільки вірогідним є те, що ризики 
матеріалізуються; наскільки значним є їх вплив на досягнення цілей, а саме: низький, 
середній, високий, дуже високий); знання про джерел та так званих володільців ризику; 
знання про тенденції розвитку; знання про можливості поводження з ризиками (вартість 
впливу ризику) тощо. 

Залежно від рівня ризиків державної безпеки, їх вплив може бути визначений не лише у 
політичних, але й у фінансових, економічних, соціальних, технічних, екологічних, 
правових, інформаційних вимірах тощо. Перед тим, як скласти перелік ризиків за 
пріоритетами, результат повинен бути перерахований за більшим ступенем впливу на 
результати діяльності сектору безпеки і оборони та можливістю їх ефективності щодо 
нейтралізації. Слід враховувати, що присвоєння ознак пріоритетності певним ризикам не 
матиме сенсу, якщо не буде можливості мінімізувати їх з використанням наявних ресурсів;  
за деяких обставин може бути доцільно  прийняти певні ризики, якщо інші ризики можуть 
бути усунуті в більш ефективний спосіб. 

Результатом цього етапу буде перелік ризиків та відповідна кваліфікаційна оцінка 
необхідності проводити обробку ризиків. Кваліфікаційна оцінка ризиків може бути різною, 
оскільки кожному визначеному ризику може бути присвоєна категорія від дуже низьких 
прийнятних ризиків, для яких немає необхідності вживати заходи, до катастрофічних 
ризиків, які потребують вжиття термінових заходів. Також за результатами цього етапу 
відбувається паспортизація ризиків. 

При цьому оцінювання загроз державній безпеці базуватиметься на їх систематизації, 
структуруванні та визначенні адресації, і також, як вже зазначалося, потребує паспортизації. 

Для визначення вразливостей об’єктів державної безпеки, що можуть підвищувати 
актуальність та небезпеку загроз, а також рівень ризиків, має використовуватись знання про 
сутнісні характеристики адресатів загроз – об’єктів державної безпеки. 

Складання паспортів ризиків з урахуванням специфіки відповідних загроз дозволяє 
повною мірою охарактеризувати безпекове середовище та визначити пріоритети 
спрямування державної політики щодо управління ризиками державної безпеки. 

Наступним етапом управління ризиками державної безпеки є обробка ризиків. На 
цьому етапі негативний вплив ризику на цілі системи забезпечення державної безпеки та 
національної безпеки України в цілому має  нейтралізуватися. Це може бути досягнуто 
декількома способами: 

– передача ризику: шляхом передачі ризику іншим суб’єктам; 
– зменшення ступеня ризику: шляхом використання методів мінімізації частоти та/або 

ступеня ризику в наступному періоді; 
– прийняття ризику: шляхом здійснення заходів щодо нейтралізації впливу ризику, 

який виник, попередження виникнення потенційного ризику. 
Результатом цього етапу буде перелік заходів щодо обробки ризиків. 
Загальний очікуваний результат обробки ризиків полягає у досягненні та підтриманні 

прийнятного рівня державної безпеки, яким має вважатися оптимальний рівень державної 
безпеки, що може бути досягнутий в умовах постійної дії внутрішніх та зовнішніх загроз 
державній безпеці. 
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Оцінка роботи з ризикам, як наступний етап безперервного процесу управління 
ризиками, використовується з метою вимірювання показників ефективності та дієвості 
діяльності управління ризиками щодо кожного етапу процесу, тобто в правильності 
визначення ризиків, застосування категорії ризиків пріоритетності ризиків та правомірності 
здійснення заходів. Ефективна база оцінки повинна включати розгляд не лише 
безпосередньо процесу, але й також передбачені зовнішні наслідки. Важливо здійснювати 
оцінку обробку ризиків не лише наприкінці процесу, а також заздалегідь шляхом розгляду 
цілей та оціночних критеріїв кожного заходу, який відбувається.  

Результатом цього етапу є інформація щодо досягнутих результатів або ефекту, 
досягнутого від різних видів діяльності сектору безпеки і оборони, а також інших суб’єктів, 
що беруть участь у забезпеченні національної безпеки. Це може відноситись до окремих 
кроків процесу управління ризиками державної безпеки, процесу в цілому або взагалі до 
системи забезпечення національної безпеки. Ця інформація буде використовуватись як 
зворотній зв’язок щодо всіх цих різних процесів та функцій.  

Вищезазначені етапи мають супроводжуватися процесами моделювання ризиків та є 
складовими загального процесу управління і прийняття рішень у забезпеченні 
державної безпеки. 

Отже, реагування на сучасні виклики та загрози в умовах послідовного входження 
України у світову економічну й політичну систему та активних внутрішньополітичних 
демократичних перетворень потребує формування принципово нової системи національної 
безпеки. Вона має відповідати масштабам існуючих загроз, бути дієво інтегрованою у 
систему міжнародної та регіональної безпеки як їх невід’ємний складник. То ж для 
Української держави важливим є створення системи національної, зокрема державної 
безпеки, адекватної масштабам і значенню загроз та викликів глобалізаційного типу, а 
також зосередженої на прогнозах майбутнього щодо їх розвитку. Без розбудови такої 
системи входження країни як повноправного суб’єкта у світовий політичний і економічний 
простір, в існуючі системи міжнародної безпеки стає проблематичним. Враховуючи, що у 
зовнішньому просторі навколо України сформувалися нові тенденції, які є джерелами 
загроз державній безпеці, все це потребує осмислення та внесення відповідних змін до 
ключових документів у сфері національної безпеки і оборони, в тому числі й шляхом 
прийняття нової редакції Закону України «Про основи національної безпеки України» або ж 
вдосконаленого Закону України «Про національну безпеку України» із обов’язковим 
впровадженням правових засад проведення національного оцінювання загроз державній 
безпеці України, а також зумовлених ними ризиків. 
 
 
УДК 327.51:004 

Стрільчук Р. М. 
к. е. н., доцент кафедри економічної безпеки, 

Рівненський державний гуманітарний університет 
 

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ЦІЛЯХ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Питання забезпечення національної безпеки України є одним із найбільш актуальних в 
сучасних умовах господарювання. І в першу чергу це зумовлено постійним втручанням 
Росії в кібер-простір нашої держави з метою маніпулювання даними інформаційної 
системи. Як результат, виникає необхідність в розробці та розповсюдженні засобів захисту 
інформації з метою забезпечення національної безпеки країни. 

Досліджувана проблематика розкрита в багатьох публікаціях вітчизняних учених. Так, 
зокрема С. Гнатюк стверджує, що «система захисту інформації є сукупністю організаційних 
структур, поєднаних цілями і завданнями захисту інформації, нормативно-правової та 
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матеріально-технічної бази і спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами 
конфіденційності, цілісності та доступності інформації» [1, с. 150]. Разом з тим, для 
підвищення її ефективності він пропонує використання математичних моделей оцінювання 
та прогнозування надійності програмно-керованих засобів захисту інформації. 

І. Микитюк та Ю. Баришев вважають, що лише «широке використання засобів 
криптографії для забезпечення захисту даних та засобів захисту програмного забезпечення 
для захисту самої СКБД дозволить підвищити рівень захисту даних» [2]. Проте, недоліком 
такого захисту є зниження продуктивності оброблення інформаційних даних. 

О. Федорук [3] розкриває концептуальні засади формування системи забезпечення 
національної інформаційної безпеки. При цьому він пропонує активно використовувати 
передовий зарубіжний досвід європейських країн, який базується на положеннях Конвенції 
Ради Європи «Про кіберзлочинність» та реалізувати систему превентивних заходів для 
боротьби з кібертерроризмом в Україні. 

На нашу думку, засоби захисту інформації в цілях забезпечення національної безпеки 
України слід згрупувати за їх цільовим спрямуванням: 

– технічні засоби внутрішнього контролю інформації (точки контролю – центральний 
процесор, основна пам’ять, зовнішня пам’ять, центральний термінал); 

– програмно-аналітичні засоби виключення несанкціонованого використання 
інформації (точки контролю – користувачі, термінал, бази даних, операційні системи тощо); 

– засоби захисту перетворення інформації (точки контролю – системи спостереження, 
канали зв’язку); 

– засоби регламентування роботи інформаційних систем (точки контролю – підрозділи 
підприємства). 

Серед найбільш дієвих засобів захисту інформації слід виділити ASET (компонент ОС 
Solaris), KSA (для платформ NetWare и NT), SSS (System Security Scanner) (Unix-
платформи), програма S3, пакет програм SATAN, пакет Internet Scanner SAFEsuite, Intranet 
Scanner, RealSecure та інші. Для захисту електронних повідомлень використовуються 
криптографічні методи захисту інформації, зокрема Pretty Good Privacy. 

З урахуванням існуючої в Україні ситуації з недостатнього забезпечення інформаційної 
безпеки доцільно виділити наступні напрямки підвищення національної безпеки: 

– розвиток нормативно-правового забезпечення захисту інформації на основі 
міжнародної конвенції та національних регламентаційних положень; 

– формування системи організаційно-економічного захисту виробничої діяльності та 
договірних взаємовідносин виконавців, що виключає або послаблює нанесення збитків 
суб’єктам господарювання; 

– удосконалення системи інженерно-технічного захисту шляхом використання 
технічних засобів превентивної дії. 

Таким чином, забезпечення національної безпеки, що виступає нині основним 
чинником подальшого економічного розвитку України, неможливе поза встановлення 
належного контролю за кібер-простором країни. Але такий контроль встановлюється не за 
прозорістю інформації, а за зловмисниками, які можуть проникати ззовні та завдавати 
шкоду економічним інтересам України. Використання відповідних засобів захисту 
інформації і дозволить покращити наявний рівень національної безпеки країни. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР В ЕКОНОМІЦІ 
 

Теорія ігор і економіка нерозривно пов’язані один з одним, так як методи вирішення 
завдань теорії ігор допомагають визначити найкращу стратегію у різних економічних 
ситуацій. Теорія ігор застосовується в економіці не тільки до моделювання задач організації 
промисловості, які стали вже класичними, але й взагалі практично до кожної задачі, що має 
економічний контекст. На сьогодні це: математичні моделі торгів та аукціонів 
(мікрорівень); виробнича поведінка фірм як на рівні продукту, так і на рівні його 
виробництва, – включаючи також і поведінку внутрішніх для фірми суб’єктів (на 
проміжному рівні економіки); моделі конкуренції країн та торгівельна політика держав, 
монетарна політика (макрорівень). Звичайно, цим застосування теорії ігор не вичерпується. 
Апарат теорії рівноваги та теорії ігор став основою для створення сучасних теорій 
міжнародної торгівлі, оподаткування, суспільного блага, монетарної економіки, теорії 
виробничих організацій.  

Теорія ігор являє собою математичну теорію прийняття рішень в умовах конфлікту. 
Вона є важливою частина теорії дослідження операцій, що вивчає питання прийняття 
рішень в конфліктних ситуаціях [1]. 

Теорія ігор є розділом математичної економіки. Метою теорії ігор є розробка 
рекомендацій щодо раціонального дії учасників процесу при розбіжності їх інтересів, у тому 
числі в умовах конфліктної ситуації. Гра є моделлю конфліктної ситуації. Гравцями в 
економіці є партнери, які беруть участь в конфлікті. Результат конфлікту – виграш 
чи програш [2]. 

Загалом, конфлікт має місце бути в різних областях людського інтересу: в економіці, 
соціології, політології, біології, кібернетиці, військовій справі. Найчастіше теорія ігор і 
конфліктні ситуації застосовується в економіці. Щоб підвищити якість, а також ефективність 
прийнятих економічних рішень в умовах ринкових відносин і невизначеності можуть 
застосовуватися методи теорії ігор. Для кожного гравця є певний набір стратегій, які гравець 
може застосувати. Перетинаючись, стратегії декількох гравців створюють певну ситуацію, де 
кожен гравець отримує певний результат (виграш чи програш). При виборі стратегії важливо 
враховувати не тільки отримання максимального виграшу для себе, але так само можливі 
кроки супротивника, і їх вплив на ситуацію в цілому. Теорія ігор займається прийняттям 
рішень в умовах конфліктних ситуацій  між двома і більше розумними противниками, кожен 
з яких прагне оптимізувати свої рішення за рахунок інших [2]. 

В економічних ситуаціях гри можуть мати повну інформацію або ж неповну. 
Найчастіше економісти стикаються з неповною інформацією для прийняття рішень. Тому 
необхідно приймати рішення в умовах невизначеності, а також в умовах певного ризику. 
При вирішенні економічних завдань (ситуацій) зазвичай стикаються з одноходововими і 
багатоходовими іграми. Кількість стратегій може бути кінцевою або ж нескінченною [2]. 
Теорія ігор в економіці використовує, в основному, матричні або прямокутні гри, для яких 
складають платіжну матрицю.  

Платіжна матриця гри – це матриця, яка показує платіж одного гравця іншому за 
умови, що перший гравець вибирає стратегію Аі, другий – Вj. Вирішити задачу  теорії ігор – 
це знайти оптимальну стратегію першого і другого гравця і знайти ціну гри. 
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Розглянемо задачу на використання теорії ігор у бізнесі. Маємо у місті два 
конкуруючих заводи по виготовленню цегли. Це заводи «Процегла» і «Цегла+». Ці заводи 
виготовляють силікатну та вогнетривку цеглу. Стратегію першого заводу позначимо Аі, 
другого – Вj. 

Потрібно вирахувати ефективність для всіх можливих варіантів поєднань стратегій 
заводів  «Процегла» і «Цегла+». Платіжна матриця гри має вигляд (табл. 1): 

Таблиця 1 
Платіжна матриця гри 

 В1 В2 

A1 8 6 
A2 5 7 

 
Ця матрична гра не має сідлової точки, відповідно використання чистих стратегій не 

дасть нам оптимального розв’язання гри. Тому її потрібно вирішувати у змішанніх 
стратегіях.  

Позначимо: С1 – частина силікатної цегли від загальної кількості цегли заводу 
«Процегла», С2 – частина вогнетривкої цегли заводу «Процегла», D1 – частина силікатної 
цегли заводу «Цегла+», D2 – частина вогнетривкої цегли заводу «Цегла+». Тоді отримано: 
С1 = 0,5, С2 = 0,5, D1 = 0,25, D2 = 0,75. Ціна гри = 6,5. Можна зробити висновок, що заводу 
«Процегла» слід розподілити  виробництво  цегли таким чином: 50 % від загального обсягу 
виробництва потрібно віддати на виробництво силікатної цегли, а інші 50 % на 
виробництво вогнетривкої цегли. А заводу «Цегла+»  повинно віддати на 25 % силікатну 
цеглу, а на 75 % вогнетривку цеглу. 

Таким чином, в даній статті було розглянуто застосування теорії ігор в економіці. В 
економіці часто виникають моменти, коли необхідно прийняти оптимальне рішення, а 
варіантів прийняття рішень кілька. Теорія ігор допомагає прийняти рішення в умовах 
конфліктної ситуації. Теорія ігор в економіці може допомогти визначити оптимальний 
випуск продукції для підприємства, оптимальну виплату страхових внесків і тому подібне. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Четверта промислова революція потребує значних зрушень в організаційній практиці та 
структурах підприємств України. Ці зміни включають нові форми ІТ-архітектури та 
управління даними, нові підходи до регуляторного та податкового законодавства, нові 
організаційні структури та, найголовніше, нової інформаційно орієнтованої культури, яка 
повинна охоплювати аналітику даних як основну здатність підприємства. Ми можемо 
виділити два ключові напрямки четвертої промислової революції – технології M2M та 
Інтернет речей (IoT). 

Станом на січень 2014 року 428 операторів мобільного зв’язку пропонують послуги 
M2M в 187 країнах, що еквівалентно чотирьом з десяти операторів мобільного зв’язку по 
всьому світу. Найвища частка операторів, що пропонують послуги M2M, знаходиться в 
Європі і становить близько двох третин від усіх телекомунікаційних компаній [1]. 
Технології M2M (Machine-to-Machine) складаються з різних дротових і бездротових 
технологій, які дозволяють підключати одна до одної різні обчислювальні машини того ж 
типу; M2M так-же можна визначити як здатність активів, пристроїв і машин дистанційно 
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керувати, виконувати дії і обмінюватися інформацією один з одним через провідні або 
безпровідні середовища і без допомоги людини; M2M має широке промислове застосування 
і широко використовується в секторі комунальних послуг для інтелектуального розподілу і 
збереження електроенергії, в автомобільному секторі – за допомогою використання 
телеметричної техніки в автомобілях, а також в секторі охорони здоров’я – для 
телемедицини та дистанційного моніторингу пацієнтів.  

Internet of Things (IoT) – це велика мережа інтелектуальних об’єктів, які спільно 
працюють над збором, аналізом, зберіганням і передачею даних, а також управлінням і 
автономними діями [2]. Аналіз показує швидке зростання бізнесу і ринків, заснованих на 
IoT, про що свідчать дані табл. 1. 

Таблиця 1 
Характеристика світового ринку IoT та технологій M2M 

Період 
Кількість сот 

M2M на 
1 пристрій 

Кількість сотових M2M 
з’єднань по всьому світу 

з 2010 по 2016 роки 

Витрати на придбання та 
обслуговування IoT  на 

1 пристрій 

Валові витрати на 
IoT , млрд. долл. 

2014 р. 63,8 1,35 41,15 156,8 
2015 р. 64,6 1,35 39,29 192,9 
2016 р. 64,3 1,35 36,80 234,8 

Джерело: за даними [1] 

 
В даний час з’єднання M2M складають 2,8 % від усіх глобальних мобільних 

підключень, що вдвічі перевищує відповідну частку (1,4 %) 2010 року. Очікується, що 
встановлена база пристроїв IoT досягне приблизно 31 млрд до 2020 року, а споживчі товари 
складуть найбільший сегмент цього ринку. Передбачається, що встановлена база IoT в 
споживчому секторі буде оцінюватися величиною 13,5 млрд [2]. 

Аналіз та оцінка досліджень даних напрямків розвитку концепції «Індустрія 4.0» 
дозволяє виділити наступні основні тенденції, які змінюють технологічний, інноваційний та 
економічний розвиток в умовах 4-ї промислової революції (табл. 2). 

Таблиця 2 
Зведений аналіз цифрової трансформації економіки України 

Критерії Тенденції трансформації економіки 

Події 

Сучасні тенденції та нові технології в ІТ-секторі сприяють покращенню збору, зберігання, 
обробки та аналізу різних та великих джерел даних. 
Клієнти все частіше вимагають інформаційних служб із додаткову інформацією, щоб краще 
зрозуміти пов’язані з ними процеси. 
Інформаційні потоки між різними підприємствами стають дедалі важливішими для успішного 
партнерства. 

IT / IS 
Мобільні технології, датчики/виконавчі пристрої, хмарні обчислення, розподілені 
обчислення/обробка даних, машинне навчання. 

Сфери 
застосування 

Рівень 1: Оснащення фізичної інфраструктури та продукції датчиками, виконавчими 
пристроями та додатками. 
Рівень 2: Інтеграція джерел даних, виконавчих елементів та зовнішніх інформаційних служб у 
реальному часі. 
Рівень 3: Посилення експлуатації доступних джерел даних (у режимі реального часу) для 
швидкого реагування та прийняття рішень під час виконання виробничих процесів. 
Рівень 4: реалізація постійної взаємодії із задіяними акторами та ІТ- інфраструктурою 
підприємств. 
Рівень 5: ІТ-бізнес розширює свою традиційну сферу, виконуючи обов’язки інтегратора та 
постачальника послуг. 

Вплив 

Зміна процесу управління від окремих дійових осіб до центральних органів  вимагає від 
акторів часткової передачі контролю і дотримання інструкцій. 
Сприяння розвитку логістики шляхом кращої координації та реагування на зміни на основі 
різноманітних джерел фактичних даних та їх аналізу. 

 
Ці елементи цифрової економіки, генеруючи все більшу частину сукупного 

всесвітнього продукту, можуть привести до значної зміни існуючого ділового оточення 
України. Особливу роль може зіграти той факт, що накладні витрати на комунікацію по 
каналах сучасних мереж (перш за все, Internet) незначні, і, як наслідок, глобальні ринки 
відкриваються для малого і середнього бізнесу, що може радикально підвищити 
конкурентність і різноманітність пропозиції на ряду ринків. 
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THE INTERNET OF THINGS CONCEPT: 
PROSPECTS OF IMPLEMENTATION IN CUSTOMS ADMINISTRATIONS 

 

Nowadays the application of sophisticated information and communication technologies 
(hereinafter − ICT) is considered to be a catalyst for the development of economic activities. Of 
course, international trade and its accompanying activities, including Customs Services, are not an 
exception [1]. Moreover, Customs administrations today face a variety of pressures and challenges 
connected with fluctuating workloads, great business and government expectations, trade 
facilitation and national security objectives [2, p. 237]. That’s why Customs authorities in different 
countries use ICT as a means of improving organizational and operational efficiency and 
effectiveness while supporting core Customs functions (eg. goods declaration processing, risk 
management, etc.) [2, p. 238]. 

Nowadays one of the most dynamically developing ICT directions is the Internet of Things 
(hereinafter − IoT) engineering.  

The phenomenon of the IoT was first described in 1926 by Nikola Tesla, who claimed that the 
radio would be like a large brain, all things would be integral parts of the whole, and the tools 
which help to do this would be handheld. In general, the researcher laid the foundation of the 
modern IoT term. Oxford Dictionary defines the IoT as the interconnection via the Internet of 
computing devices embedded in everyday objects, enabling them to send and receive data [3]. 

The emergence of the IoT is natural. It should be considered as the next evolutionary step of 
the Internet technologies formation (Fig. 1). 

Fig. 1. Internet Technologies Evolution 
Source: [4] 

https://www.strategy-business.com/article/A-Strategists-Guide-to-Industry-4.0?gko=7c4cf
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The implementation of IoT in Customs administrations is based on the exploitation 

of advanced technologies. They vary from the most ordinary ones which can be used in all 

spheres like video surveillance to specific Customs-oriented items (eg. RFID E-Seals). The 

data received from such articles is transported through certain networks to automated systems 

for processing. While processing the system can agree its solutions with users, amend them 

or even self-study. The greatest example of such system is Risk Analysis which is responsible 

for revealing potential breaches of Customs law and the probability of their 

appearance [5].  

In this context the IoT should not be equated with automation, where the heart of 

management is a user i.e. an operator who controls all procedures. The application of the IoT 

means only submitting the desired result by a user; he is not responsible to identify the 

achievement methods. 

As an example of the IoT probable usage, the suggestions for port of Le Havre 

(France) developed by French researchers can be mentioned. One of them is intelligence ship 

management, which builds on combined utilization of the IoT and Automatic Identification 

System (AIS). Making connection between the port and ships, based on the IoT and 

AIS information, provides a real-time monitoring and effective management of ships in the 

port; helps Customs to monitor the ship import and export declarations and the procedures of the 

out of port [6].  

Coming to the issue of IoT distributing it should be outlined that its strategic application − the 

suite of embedded sensors and wirelessly connected devices − is still nascent in government. In 

fact, recent reports found that not a single federal agency mentioned the IoT in its strategic plan 

[7]. Probably, this lack of judicial enshrinement is caused by a number of misalignments 

connected with the IoT use, the major of which are large variety of data types to be analysed; 

transparency, openness and security; cost [5; 6]. 

The IoT as any other contemporary technology has its potential advantages and 

disadvantages. Knowing the risks and benefits of the IoT is important for any Customs agency 

wanting to enter that arena. Customs administrations using the IoT technology will need to change 

their systems and organizations in order to make the most of the Internet of Things. They will need 

to invest in capabilities, culture, and processes as well as in technology.  
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