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ВСТУПНЕ СЛОВО
Наразі ситуація розвитку управлінської діяльності в Україні характеризується
пошуком нових концепцій. Цей процес зумовлений змінами економічних відносин, суспільної
свідомості, людських цінностей і орієнтацій. У зв’язку з цим актуалізується проблема
вдосконалення управлінської діяльності на всіх рівнях: країни, регіону, галузі, підприємства,
вирішення якої дозволить забезпечити на практиці збіг поставлених цілей управління та
досягнутих результатів.
На даний час окремі суб’єкти народно-господарського комплексу регіонів слід
розглядати не розрізнено, а як комплекс єдиної організаційно-економічної системи, де бізнесодиниці є її складовими елементами, що потенціюють можливості системи в цілому. У
зв'язку з цим, дуже важливим є взаємопов'язане сприйняття суб'єктів господарювання як
компонентів інтегрованих ланцюжків поставок, які мають загальний, зрозумілий і
«прозорий» управлінський базис, що, з одного боку, ґрунтується на загальноприйнятих у
світі сучасних технологіях, а, з іншого, дозволяє вирішувати задачу конвергенції при
побудові ділових відносин із партнерами.
У представленому збірнику матеріалів конференції розкрито можливі шляхи і
інструменти підвищення конкурентоспроможності організаційно-економічних систем
регіонів, галузі та підприємств, серед яких: комплексний підхід до стратегії підвищення
конкурентоспроможності та управління розвитком організаційно-економічних систем;
питання інфокомунікаційного забезпечення в управлінні суспільством; комплексний аналіз
основ державного регулювання та підтримки організаційно-економічних систем на
сучасному етапі; сучасні тенденції взаємодії приватного та державного секторів у
розвитку конкурентних переваг регіональних систем; методичні аспекти ефективного
управлінню складними системами різного рівня; управління економічною безпекою
підприємства. Також подане бачення розвитку управління очима молоді.
Конференція ініційована колективом кафедри менеджменту та публічного
адміністрування Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Оргкомітет конференції висловлює щиру подяку всім учасникам за співробітництво. Окрему
подяку висловлюємо науковцям і студентам: Національного університету «Львівська
політехніка» (м. Львів), Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ (м.
Харків), Полтавського університету економіки і торгівлі (м. Полтава), Харківського
національного економічного університету ім. С. Кузнеця (м. Харків), Херсонського
державного аграрного
університету (м. Херсон), ДВНЗ «Донбаська державна
машинобудівна академія» ( м. Краматорськ), Донбаської державної машинобудівної
академії (м. Краматорськ), Національного наукового центру «Інститут аграрної
економіки» (м. Київ), ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород),
Харківського державного університету харчування та торгівлі (м. Харків), Білоруського
державного
університету інформатики і радіоелектроніки (м. Мінськ), ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) та інших.
Щиро сподіваємось, що результати роботи конференції стануть імпульсами до
подальшого натхнення та вирішення питань успішного формування, запровадження та
реалізації планів розвитку країни, регіонів, галузей та підприємств на основі розуміння
принципів сучасного управління.

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

4

СЕКЦІЯ 1 «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У БІЗНЕСОВИХ
СТРУКТУРАХ»
Т.Є. Андрєєва,
канд. екон. наук, професор кафедри менеджменту та публічного
адміністрування, професор
Я.О. Майборода
студент
Харківський національний університет будівництва та архітектури
ВИЗНАЧЕННЯ СТИЛІВ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
На думку одного з провідних фахівців в галузі менеджменту І. Адізеса [1],
для гідного рівня управління організація повинна здійснювати чотири функції,
що не можуть виконуватися одночасно тільки топ-менеджером підприємства:
1. Р - виробництво результатів, заради яких існує фірма і які визначають її
ефективність.
2. А - адміністрування, що забезпечує продуктивність.
3. Е - підприємництво, за допомогою якого відбувається управління
змінами.
4. І - інтеграція, тобто об'єднання елементів організації для забезпечення її
життєздатності в довгостроковій перспективі.
Враховуючи, що для виконання в довгостроковій перспективі РАЕІ
функцій потрібна взаємодоповнююча команда, що складається з paEī, paeI,
pAeī, Paeī менеджменту[2], яка буде працювати в атмосфері взаємної поваги та
довіри при взаємовигідній співпраці в довгостроковій перспективі, необхідно
розмежувати вказані стилі топ-менеджменту в залежності від типу зовнішнього
середовища та організаційної структури підприємства (рис.1). При цьому
зазначаємо, що «інтеграція» важлива при будь-якому топ-менеджменту, тому
(І,ī) – менеджмент присутній при всіх його стилях (в якості домінуючого (І) або
середнього значення (ī) – менеджменту) [3].
Розглядаючи роботу І. Адізеса «Ідеальний керівник: Чому їм неможливо
стати» з урахуванням зазначеного вище, слід відповісти на питання науковця,
яке не було ним вирішене, а саме: «Коли (І) - менеджмент стримує зростання
(А) - менеджменту йдеться про позитивну несумісність ... Щоб (І) припинив
розвиватися, (А) повинен досягти певного лімітованого значення. Але для (А)
такого значення не існує. Що відбувається і чому? Не знаю» [1].
Зазначене вище, дає можливість відповісти на питання вченого. Насправді
(І) – менеджмент заснований, в першу чергу, на використанні інструментів
взаємодії, що використовуються в адхократичних структурах, їх гібридних
формах та інших адаптивних структурах. При цьому головними
координаційними механізмами в зазначених конфігураціях оргструктур є
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взаємне узгодження та стандартизація випуску, а принцип групування
організаційних одиниць переважно ринковий, так як (І) топ-менеджмент надає
перевагу робочому потоку та йде усвідомлено на зменшення уваги до
залежностей від процесу та масштабу.
Швидкість прийняття рішень

Складність зовнішнього середовища
Рис. 1. Стилі топ-менеджменту
Функціональній структурі, де домінує (А) топ-менеджмент (рис.1), не
вистачає внутрішнього (органічно властивого) механізму координації робочого
потоку. Це означає, що даній структурі необхідна додаткова координація.
Функціональні структури прагнуть до більшої бюрократизації, їх робота
зазвичай сильніше формалізована та вимагає високої ієрархії з великим числом
менеджерів для координації діяльності функціональних підрозділів. Саме тому,
коли (І) - менеджмент стримує зростання (А) - менеджменту йдеться про
позитивну несумісність. В цьому контексті необхідно запобігти негативним
наслідкам бюрократизації (А) – менеджменту та його не сконцентрованості на
кінцевому результаті.
Зазначений приклад яскраво вказує на взаємозалежності стилів топменеджменту підприємства, типів зовнішнього середовища діяльності
підприємств та конфігурацій їх організаційних структур.
Список використаних джерел
1 Адізес І.К. Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати / перекл. з
англ. С. Опацької. Київ: Наш Формат, 2017. 288 с.
2 Андреева Т. Е., Гетьман О. А. Использование функционального
конфликта между заинтересованными группами в качестве катализатора
процесса изменения организационной структуры предприятия. Socio-economic
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problems of management : collective monograph / науч. ред. Drobyazko S. I.
Melbourne, 2015. С. 107-122.
3 Андрєєва Т. Є., Гетьман О. О. Управління процесом розвитку
підприємства в контексті впливу зовнішнього середовища на його діяльність.
Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 56. С. 120-133.
І.В. Ангелко
канд. екон. наук, в.о. завідувача кафедри економіки і маркетингу
Інституту підприємництва та перспективних технологій
Національного університету «Львівська політехніка»
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Як відомо, сьогодні, в умовах активізації глобалізаційних процесів,
успіху можуть досягти лише ті суб’єкти господарювання, які у своїй діяльності
творчо та ефективно застосовують маркетингове управління, постійно шукають
нові способи адаптації до швидкоплинних умов існування та розвитку. Власне
маркетингова діяльність, у загальному комплексі функціонування
господарюючих суб’єктів, дозволяє останнім досить обґрунтовано, враховуючи
споживчий попит, встановити не лише поточні, але й стратегічні цілі, шляхи їх
досягнення та реальні джерела ресурсів господарської діяльності, визначити
асортимент і якість продукції, її пріоритети, оптимальну структуру
виробництва та бажаний фінансовий результат.
У загальному, управління маркетинговою діяльністю – це практичне
здійснення ретельно продуманої інтегрованої політики підприємства на ринку,
яка включає організацію, аналіз, планування, проведення заходів, спрямованих
на досягнення цілей підприємства на ринку і контроль [1, с. 311].
Попри важливість управління маркетингом, варто зазначити, що
більшість вітчизняних підприємств в сучасних умовах розглядають
маркетингову діяльність лише як стимулювання збуту, і тільки окремі –
намагаються використовувати маркетингові дослідження як підґрунтя для
операційного планування своєї діяльності.
У цілому, з практики відомо, що управління маркетинговою діяльністю
підприємства здійснюється у трьох напрямах: формування маркетинг-міксу,
управління службою маркетингу і внутрішній маркетинг. Тому, окремим
суб’єктам господарювання для активізації своєї маркетингової діяльності
доцільно, насамперед, здійснити заходи щодо вдосконалення основних
інструментів маркетингу, а саме: товарної політики, асортиментної політики і
цінової політики [2].
Основним аспектом удосконалення товарної політики може бути
застосування системи управління асортиментом та якістю послуг. Дана система
входить як органічна частина в комплексну систему управління комерційною
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діяльністю підприємства. В свою чергу вона включає три функціональні
підсистеми: організацію планування (прогнозування) і виконання, контроль і
координацію.
Діями, що забезпечують реалізацію підсистеми планування системи
управління асортиментом і якістю послуг у комплексній системі управління
комерційною діяльністю підприємства на основі маркетингу, можуть бути:
- формування поточної і перспективної політики підприємства в сфері
асортименту та якості послуг;
- формування обґрунтованих заявок і замовлень на надання послуг;
- формування торгового асортименту із забезпеченням пріоритетних
уподобань споживачів;
- пошук додаткових ресурсів.
Реалізація зазначених заходів можлива на основі виконання наступних
маркетингових досліджень щодо управління асортиментом і якістю послуг:
- визначення поточних і перспективних потреб населення;
- вивчення вимог споживачів до асортименту і якості послуг;
- вивчення мотивації і закономірностей поведінки покупців на ринку;
- дослідження сегментації ринку і типології споживачів;
- вивчення споживчих характеристик і конкурентоспроможності послуг
різних виробників;
- вивчення стандартів якості;
- вивчення реакції ринку на нову послугу;
- аналізу інформації про якість і асортимент реалізованих послуг,
отриманої від споживачів.
Контроль і координація – заключна підсистема системи управління
асортиментом і якістю послуг. Реалізація контролю в системі управління
асортиментом і якістю повинна починатися з аналізу відповідності
встановлених програм маркетингових дій умовам зовнішнього середовища.
Даний вид контролю дозволить вчасно відреагувати на зміни зовнішнього
середовища і ввести корективи в програму маркетингових дій [2].
Що ж стосується політики ціноутворення, то для вітчизняних
підприємств характерною є політика пасивного ціноутворення – встановлення
цін на основі витрат. В умовах ж ринкових відносин, розвитку конкуренції,
одним із способів успішної цінової боротьби для підприємства є формування
власної цінової політики, в основі якої лежить маркетинговий підхід.
Крім зазначених заходів щодо активізації маркетингової діяльності
підприємства, до основних шляхів вдосконалення управління маркетинговою
діяльністю слід також віднести:
- створення повноцінних служб маркетингу на підприємстві;
- розробку та здійснення маркетингової стратегії підприємств.
Створення маркетингових служб в системі управління маркетингом
підприємства обумовлюється необхідністю оцінки її керівництвом ряду
об’єктивних чинників: обсягу діяльності, розміру організації, рівня
диференціації, професійної та інтелектуальної підготовки персоналу, якості
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взаємозв’язків структурних підрозділів, ефективності реалізації маркетингової
діяльності тощо.
Підсумовуючи, варто зазначити, що підвищенню ефективності
функціонування вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання
сприятиме застосування раціонального маркетингового управління, яке
ґрунтується на розробці та реалізації маркетингової стратегії.
Список використаних джерел
1. Маркетинг підприємства: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, В.В. Холод,
І.В. Балабанова. – К.: Центр навч. літ., 2012. – 612 с.
2. Палка І.М. Вдосконалення системи управління маркетинговою
діяльністю на підприємстві / І.М. Палка // Ефективна економіка. – 2015. – №11.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/25.pdf
О. О. Беспрозванних,
аспірант НТУ «ХПІ»
П. Г. Перерва
доктор екон.наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
НТУ «ХПІ»
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ
Прагнення України щодо набуття статусу повноправного члена
європейської спільноти та вибір євроінтеграційного вектору розвитку
обумовили загострення конкуренції з боку європейських виробників і
спричинили необхідність структурної перебудови вітчизняної економіки в
напрямі формування конкурентоспроможної економічної інфраструктури,
здатної достойно представити нашу державу на європейський арені. Вирішення
цього завдання обумовило необхідність запровадження інноваційної моделі
розвитку національної економіки, пріоритетами якої є впровадження освітньої,
наукової та науково-технічної діяльності, здійснення заходів з концентрації
інвестиційних ресурсів на реалізації інноваційних проектів [1, 3].
В даному контексті доцільно дослідити особливості фінансування
інновацій промисловими підприємствами. Динаміка розподілу інноваційних
підприємств за джерелами фінансування витрат на інноваційну діяльність
надано в табл.1.
Дані табл.1 свідчать про переважання в загальній сукупності
інноваційних підприємств суб’єктів господарювання, які здійснювали
фінансування інноваційних витрат за рахунок власних коштів, їх частка
становить у 2010 р. – 59,4%, у 2012 р. – 63,9%, у 2013 р. – 72,9%, у 2015 р. –
97,2, у 2016 р. – 94,9%, у 2017 р. – 84,5%, у 2018 р. – 88,2%.
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Таблиця 1
Розподіл джерел фінансування витрат на інноваційну діяльність [2]
Період
2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік

Загальн Власні кошти
а сума
витрат
млн.
%
грн.
8 046
4 775
59,4
14 334
7 586
52,9
11 481
7 336
63,9
9 563
6 973
72,9
7 696
6 540
85,0
13 814
13 427
97,2
23 230
22 036
94,9
9117,5
7704,1
84,5
12180,1 10742,0 88,2

Кошти
державного
бюджету
млн.
%
грн.
87
1,1
149
1,0
224
2,0
25
0,3
344
4,5
55
0,4
179
0,8
227,3
2,5
639,1
5,2

Кошти
іноземних
інвесторів
млн.
грн.
2 411
57
995
1 253
139
59
23
107,8
107,0

Інші джерела
%
30,0
0,4
8,7
13,1
1,8
0,4
0,1
1,2
0,9

млн.
грн.
772
6 542
2 926
1 311
673
273
991
1078,3
692

%
9,6
45,6
25,5
13,7
8,7
2,0
4,3
11,8
5,7

За результатами проведеного даного можна зробити наступні висновки:
- сучасний стан матеріально-технічного забезпечення вітчизняного
бізнесу характеризується критично високим рівнем зношеності виробничих
фондів, що обумовлює низьку конкурентоспроможність вітчизняної продукції
на внутрішньому ринку та відсутність попиту на неї на зовнішніх торгових
площадках;
- сучасні реалії інноваційної діяльності в Україні характеризуються
існуванням значного переліку організаційно-економічних механізмів
комерціалізації науки та трансферу технологій;
- незважаючи на розмаїття форм взаємодії учасників інноваційноінвестиційних процесів та їх значну чисельність, сьогодні спостерігається:
зниження інноваційної активності промислових підприємств; невідповідність
істотної частки пропонованих в Україні інновацій існуючому попиту, що
обумовлює їх трансфер з-за кордону; незначна увага вітчизняними
інноваційними підприємствами до організаційних та маркетингових інновацій
як необхідних складових інноваційного потенціалу промислового підприємства
в умовах глобалізації; переважання інновацій у низько-технологічному секторі
виробництва, що обумовлює низьку наукоємність та невисоку вартість
пропонованої національними товаровиробниками продукції; переважання в
загальній сукупності інноваційних підприємств таких, що здійснюють
фінансування інноваційних витрат за рахунок власних коштів, недостатність
яких внаслідок зниження ефективності бізнесу через макроекономічну
нестабільність в країні обумовлює падіння інноваційної активності
підприємств.
Список використаних джерел
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Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та
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В. І. Бенчак,
магістр
І. В. Нагорна
кандидат екон. наук, старший викладач кафедри економки та обліку
Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СКЛАДАННЯ
КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Характерними ознаками сучасної̈ вітчизняної економіки є об’єднання
окремих суб’єктів господарювання у консолідовані групи, що складаються із
материнських, дочірніх і асоційованих компаній. Консолідована фінансова
звітність слугує різновидністю фінансової звітності і призначена для
характеристики фінансового стану та фінансових результатів діяльності групи
суб’єктів господарювання, що базуються на відносинах контролю. Складання
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консолідованої фінансової звітності дає змогу отримати уявлення про
фінансовий стан і результати діяльності групи в цілому.
Трактування поняття «консолідована звітність» на міжнародному рівні
закріплене в Міжнародному стандарті фінансової звітності (МСФЗ) 10
«Консолідована фінансова звітність». В МСФЗ 10 зазначено, що консолідована
фінансова звітність є фінансовою звітністю групи, в якій активи, зобов’язання,
власний капітал, дохід, витрати та потоки грошових коштів материнського
підприємства та його дочірніх підприємств подаються як такі, що належать
єдиному економічному суб’єкту господарювання [1].
Згідно з НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність» консолідовану
фінансову звітність подає материнське підприємство. Консолідована фінансова
звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової
звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності
материнського підприємства [2].
Відповідно до МСБО 27 «Консолідовані та окрема фінансова звітність»
консолідована фінансова звітність − фінансова звітність групи, подана як
фінансова звітність одного економічного суб'єкта господарювання. Група –
материнське підприємство та всі його дочірні підприємства. МСБО 27
встановлено, що консолідовані фінансові звіти подають не тільки підприємства,
що мають дочірні підприємства, а й материнські підприємства, які можуть
виступати інвестором асоційованого підприємства або контролюючим
учасником у спільно контрольованому суб’єкті господарювання [3].
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку ширше розкривають
умови та методи складання консолідованої фінансової звітності. Національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку висвітлюють порядок
складання консолідованої фінансової звітності материнського підприємства,
що має тільки дочірні підприємства.
Основним завданням консолідованої фінансової звітності є відображення
фактичної картини фінансово-майнового стану та результатів господарської
діяльності групи юридично самостійних підприємств, як одної економічної
одиниці. Аналізуючи методики консолідації звітності, можна виділити такі:
залежно від умов створення групи підприємств; залежно від виду та ступеня
впливу інвестора на об’єкт інвестування, згідно з МСФЗ, залежно від етапів
консолідації [4].
Необхідність складання консолідованої фінансової звітності визначається
потребами її користувачів. Користувачами консолідованої фінансової звітності
є акціонери материнського підприємства і дочірніх підприємств; зовнішні
інвестори; кредитори; управлінський персонал групи; державні органи
управління; покупці; постачальники [5].
За допомогою показників консолідованої фінансової звітності група має
змогу продемонструвати свою платоспроможність та фінансову самостійність.
Інвестори, в свою чергу, можуть оцінити загальний обсяг активів і капіталу
групи та визначити її можливості і потенціал на майбутнє. Покупці та
постачальники можуть оцінити можливості групи відповідати за своїми
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боргами та зобов’язаннями. Державні органи управління, аналітики,
консультанти консолідовану фінансову звітність використовують для
моніторингу фінансового стану й оцінки галузі в цілому.
Отже, консолідована фінансова звітність є потужним джерелом ділової
інформації для різного роду користувачів для прийняття дієвих управлінських
рішень. Інформація консолідованої фінансової звітності дозволяє як впливати
на рух капіталів усередині групи підприємств, так і залучити додаткові
фінансові ресурси від інших суб’єктів.
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ЕКОЛОГІЧНА УПАКОВКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ:
МАРКЕТИНГОВО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБЛЕННЯ1
Провідні бренди, які є всесвітньо відомими, створюють тони
неперероблюваних відходів кожного місяця, пластик у океанах скоро буде
Публікація містить результати досліджень, проведених за держбюджетною науково-дослідною темою
«Розроблення механізму комерціалізації інноваційної продукції» (0118U003572)
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дорівнювати площі країн, а екологічно відповідальні споживачі з кожним днем
відмовляються від використання пластикових пакетів та одноразового посуду.
Тому виробники є зацікавленими в тому, щоб розробляти екологічну упаковку,
що відповідає сучасним трендам та запитам екологічно відповідальних
споживачів.
Розроблення упаковки інноваційних товарів здійснюємо для ТМ «Dr.
Sante» на основі підходу, запропонованого у попередніх дослідженнях [1-2] із
застосуванням таких параметрів:
1. Кольорова гама. Найбільш прийнятною для споживача є білий, зелений
та блакитний кольори, тому виконаємо упаковку саме в таких кольорах.
2. Матеріал. Пропонуємо декілька варіантів упаковки товару. Перший –
упаковка, яка виготовлена з легко перероблюваного пластику, другий – з
пластику, який можна повторно використовувати в господарстві.
3. Форма. Візьмемо за основу стандартні форми упаковок ТМ «Dr. Sante»,
але запропонуємо шампунь із змінним дозатором заради економії пляшок.
4. Шрифти. За правилами на упаковці має бути не більше трьох шрифтів,
тому дотримаємося цього правила, щоб не переобтяжувати упаковку та
наводимо всю необхідну інформацію.
5. Місткість. Розробимо шампунь об`ємом 300 мл, маску для волосся та
бальзам – 150 мл для зручності у повторному використанні та більших розмірів
(500 мл для шампуню та по 200 мл бальзам та маска для волосся).
6. Практичність. У цьому питанні нам допоможе, по-перше, місткість,
адже продукцію таких розмірів зручно брати з собою, наприклад, у подорожі,
повторно використовувати, переливши туди новий шампунь/бальзам/маску, а
також дозатор на шампуні.
7. Собівартість упаковки. Розрахуємо собівартість упаковки для того,
щоб проаналізувати, чи її створення є доцільним (на прикладі маски для
волосся). За розрахунками на основі [3] собівартість матеріалу становить 5,37
грн., собівартість виготовлення – 0,13 грн., а собівартість упаковки – 5,5 грн.
Отже, собівартість виготовлення упаковки є достатньо низькою та цілком
прийнятною для компанії та споживача, адже маска для волосся буде коштувати
не дорожче, ніж на 5,5 грн через новий варіант упаковки, однак так як зможе
повторно використовуватися та є екологічно чистою, то має набагато більше
переваг.
8. Цільова аудиторія. Так як ми провели дослідження серед молоді та
вікової групи 35+, які є зацікавленими у даній упаковці, ми вважаємо, що
екологічна упаковка буде цікавою саме для цієї вікової категорії. Проте люди
старшого віку в майбутньому також можуть стати цільовою аудиторією, адже
велика частина населення є послідовниками.
На рис. 1 наведено запропонований макет упаковки лінії товарів, яка буде
мати назву «Organic life», що розроблена відповідно до результатів проведеного
маркетингового дослідження згідно з вимогами споживачів та враховуючи
витрати для її виробництва, та приклад фірмового пакету з перероблюваного
паперу і альтернативний варіант упаковки.
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а)
б)
Рис. 1. Макет упаковки лінії товарів «Organic life»: а) екологічна
упаковка продукції для волосся ТМ «Dr. Sante»; б) екологічна упаковка серії з
догляду за волоссям
Отже, два різновиди дизайну екологічної упаковки, запропоновані для
ТМ «Dr. Sante», відповідають запитам споживачів, екологічним вимогам,
висунутим компанією та відповідальними споживачами. Розроблення даної
упаковки є ефективним, товар матиме помітні конкурентні переваги та стане
прикладом для інших компаній.
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МОТИВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Рушійною силою кожного підприємства виступають люди, і у зв’язку з
цим саме головною його цінністю є кваліфіковані працівники. Мотивація
персоналу в значній мірі визначає не тільки успіх діяльності підприємства, але
й розвиток економіки в країні, рівень добробуту людей. Підвищення
конкурентоспроможності підприємства є дуже важливою умовою його
ефективного стратегічного розвитку. Але суттєві зміни, що відбуваються в
економічному та соціально-політичному житті вимагають нових підходів і
створення нових умов щодо мотиваційної політики підприємств.
З метою спонукання працівників щодо досягнення цілей підприємства,
необхідно, перш за все, виявляти їх мотиваційні потреби. Для цього в табл. 1
авторами систематизовано найважливіші мотиваційні фактори, що впливають
на мотивацію персоналу підприємства.
Таблиця 1
Фактори, що впливають на мотивацію персоналу підприємства
№

Фактори-мотиватори

Фактори-демотиватори

1

Висока заробітна плата та матеріальні
заохочення (премії, надбавки та доплати
до заробітної плати)

Фізичне та психологічне навантаження,
регулярні переробки, понаднормові
навантаження

2

Спілкування з колективом; тісні дружні
стосунки з невеликим колом людей

Постійна критика та настанови, не повага
та не коректне поводження з підлеглими,
прилюдне приниження, не дотримання
обіцянок, відсутність кар’єрного росту та
зрозумілої кар’єрної моделі, а також
особистого росту

3

Можливість себе проявити

Ігнорування правил ділового етикету

4

Повага на підприємстві серед колег

Не об’єктивні покарання
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Продовження табл.1
5

Цікава робота, креативність

Відхилення та ігнорування любої
ініціативи персоналу, ідей, мала
самостійність робітників

6

Самовдосконалення, можливості
розвитку

Відсутність чіткої системи задач для
кожної посади, працівника, а також
відсутність розуміння цілей і стратегії
діяльності підприємства

7

Сприятливі умови кар’єрного зростання

Конфліктні ситуації в колективі, погані
взаємовідносини, нездорова атмосфера в
колективі

8

Сприятливі та безпечні умови праці,
комфортні фізичні умови

Безрезультатна оплата праці, відсутність
премій, бонусів за плідну працю, низька
оплата, затримка виплат, непрозорість
системи оплати праці та її неефективність

9

Компенсація витрат на навчання

Сильний тиск з боку керівника, установка
надлишкових контролюючих інструментів

10 Проведення спільних святкувань,
корпоративних виїздів

Погіршення умов праці, несприятливі
умови праці

11 Компетентний менеджмент, управління
трудовою поведінкою, корпоративна
культура

Не використання яких-небудь навиків
працівників, які вони самі цінують

12 Надання додаткового вільного часу
(відпустки, вихідних)

Відсутність відчуття причастності до
компанії

13 Існування базового та мотиваційного
соціальних пакетів

Відсутність визнання досягнень і
результатів із боку керівництва

14 Забезпечення територіальної мобільності Особисті причини-демотиватори
(проїзд до місця праці, компенсація
(проблеми в сім’ї, емоційна виснаженість
витрат на транспорт)
людини й інші)

Практика використання інструментів соціально-економічної мотивації
персоналу на підприємствах за результатами експертного опитування має
наступні результати: серед інструментів економічної мотивації (%
використання) найвищий рейтинг мають премії, надбавки та доплати до
заробітної плати (100,0 %), а серед інструментів соціальної мотивації проведення спільних святкувань, корпоративних виїздів (93,3 %), навчання,
тренінги (80,0 %), сприятливі та безпечні умови праці (73,3 %) []. Як бачимо,
наряду з матеріальним фактором домінуюче значення має також інструмент
соціальної мотивації. Безперечно в мотиваційній політиці підприємства дуже
важливий індивідуальний підхід щодо кожного окремого працівника, але в
цілому повинна бути впроваджена комплексна система мотивації. Ми бачимо,
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що є фактори-демотиватори, що можуть спричинити негативний вплив на
ефективну роботу персоналу, та, як наслідок, це може бути затримка розвитку
підприємства та зниження його конкурентоспроможності. Щоб ефективність
праці не знижувалася, необхідно боротися з демотивацією. Керівництво
підприємств має вміло комбінувати різні методи мотивації для того, щоб
досягти успіху, не потрібно концентруватися лише на матеріальній складовій.
Необхідно правильно мотивувати своїх співробітників, бути лояльним до них
та уважними, при цьому процес застосування прогресивних форм мотивації на
підприємстві має зводитися до систематичного планування успіху мотиваційної
діяльності, вивчення отриманих позитивних результатів, розроблення нових
методів, спрямованих на досягнення високої продуктивності на основі
мотиваційного управління персоналом. І тоді віддача та ефективність роботи
вийде на досить високий рівень
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В
УКРАЇНІ
Сучасні досягнення в розвитку глобальних інформаційно-комунікаційних
технологій призвели до стрімкого росту нового виду економічної діяльності –
електронної торгівлі (комерції). У найбільш розвинених країнах широко,
масово та різнобічно використовуються всі складові електронної комерції.
Тому є необхідним дослідити наскільки є розвиненим ринок електронної
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комерції на Україні. Ринок електронної комерції є доволі новим поняттям. З
неперервним розвитком інтернет-технологій так само неперервно розвивається
і сам ринок, тому досконало дослідити його є неможливим на даний час. Тому
у статті ми розглянемо питання щодо загального розвитку ринку електронної
торгівлі на даному етапі розвитку.
Україна пережила етап зародження і зараз проходить етап зростання
електронної комерції. Електронна комерція з'явилася в країні зовсім недавно,
але вже встала на шлях швидкого зростання. У 2014 року було прийнято Закону
«Про електронну комерцію» [1]. Він передбачає введення понять електронної
комерції, електронного товару, електронної угоди, електронної торгівлі та
інтернет-магазину. Закон дозволяє компаніям укладати договори за допомогою
електронних листів, оформляти первинні документи в електронній формі і
встановлює однакові ціни для готівкових та безготівкових способів оплати
товару.
Згідно з результатами опитування «Taylor Nelson Sofres» (TNS) [4],
проведеного в ході глобального дослідження українського ринку електронної
комерції, 50% респондентів набувають електроніку в мережі (станом на початок
2019 року). Одяг залишається другим за популярністю товаром. Наступними за
значимістю сегментами онлайн-продажів є: квитки на транспорт та заходи,
косметика і парфумерія, товари для авто , товари для дітей, книги. Найменш
розвиненими, але перспективними для розвитку сегментами продажів через
інтернет, за підсумками 2018 року, є будівельні матеріали, товари для будинку
(меблі) і ювелірні прикраси[3].
В даний час в Україні негативний вплив на розвиток електронної комерції
мають законодавчо невизначений порядок втручання держорганів, низька
платоспроможність населення, слабкий розвиток системи електронних
розрахунків. Слабка економіка країни, непрозорість умов інтернет-торгівлі
гальмують процес розвитку на 2 - 3 роки, в порівнянні з іноземними
аналогами[5].
Спираючись на прогнози аналітиків та слідкуючи за динамікою розвитку,
український ринок електронної комерції буде рости, завдяки своїй зручності, як
для підприємців, так і для споживача. Споживач, усвідомивши всі переваги
електронної комерції, з радістю скористається даною послугою. З кожним
роком популярність і вигідність такого виду комерції почне завойовувати
більший обсяг ринку.
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ВПЛИВ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РОБОТУ
ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВИХ УМОВАХ
Актуальність поставленої проблеми обумовлена зростанням ціни на
продукцію у зв’язку з підвищенням цін на енергоносії, паливо та сировину.
Сучасний складний стан політичного та економічного розвитку країни
потребує від українських підприємств проведення аналізу процесів, які
відбуваються на ринку, для забезпечення ефективного використання ресурсів
і якісного задоволення споживачів. Тому актуальним постає завдання зі
встановлення такої конкурентоспроможної ціни, що враховує, як вид
комерційної діяльності підприємства, так і умов ринку на якому воно
функціонує. У роботах Л.С. Лаврентьєва, А.В. Ларки, К.В. Шумакова вказано,
що «ціна продукції на підприємствах в основному формується за витратним
методом, однак більш ринково обґрунтованим є метод ціноутворення за рівнем
конкурентоспроможності продукції» 1. Д. А. Шевчук, С. А. Шевчук
стверджують, що формування кінцевого рівня ціни відбувається у сфері
реалізації продукції, тобто на ринку ціна завжди є ринковою величиною 2.
Отже з цього випливає головна вимога до визначення ціни - це врахування всіх
ринкових чинників.
Як відомо, ціни визначають рентабельність та прибутковість, а
відповідно життєздатність господарського суб’єкту і є ефективною зброєю у
боротьбі з конкурентами. Вони є засобом встановлення відповідних відносин
між підприємствами та споживачами і допомагають e створенні відповідних
умов, які можуть вплинути на його розвиток.
У зв’язку з розвитком ринкових відносин у країні, при встановленні ціни
найважливішими чинниками є величина попиту на товар та його
конкурентоспроможність. Оскільки ціна віддзеркалює обіг з реалізації або з
придбання товарів, то в ціні в однаковій мірі повинні бути враховані інтереси
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виробника та споживача, що в свою чергу залежить від того де, коли та при яких
умовах здійснюється угода.
Отже, у ціні на продукцію повинен бути врахований прибуток у розмірі,
який забезпечує інтерес споживачів, які використовують дану продукцію.
Іншими словами, виробникам та споживачам потрібно гарантувати
отримання такого прибутку, який забезпечить потрібний розмір розвитку
виробництва. Цінова політика підприємства повинна включати в себе цінову
стратегію та цінову тактику. Розробляючи цінову стратегію, необхідно
виконати поетапні роботи, а саме такі [5]:
−
визначити цілі ціноутворення;
−
встановити фактори які впливають на рівень ціни та виконати їх
аналіз;
−
визначити базовий рівень ціни;
−
обрати відповідну цінову стратегію;
−
визначити тактичні методи цінової політики.
При обиранні цінової тактики важливе місце завжди відводиться
контролю, який зорієнтований на розв’язання поточних проблем та
досягнення короткострокових цілей. Застосування контролю підвищує
відповідність механізму ціноутворення стратегії та тактиці підприємства.
Пропонується при встановленні ціни та розподіленні економічного
ефекту враховувати те, що підприємство-виробник, випускаючи велику
кількість продукції, може отримувати більший додатковий прибуток, навіть
якщо доля ефекту буде незначною.
Споживання продукції, навпаки, розподіляється за багатьма ланками.
Тому, для більшого зацікавлення підприємств значення інтервалу економічного
ефекту пропонується розподілити не рівними частинами між виробниками та
споживачами, а з урахуванням рівня розподілення ресурсів між споживачами
[5].
Автори зазначають, що такий підхід можливий у разі чіткого управління
матеріальними потоками, складами, постачанням та управління персоналом. А
це означає, що при розробці стратегічної та тактичної цінової політики
керівництву необхідно забезпечити ефективну роботу каналів розподілу, які
присутні у діяльності підприємства.
На нашу думку, правильне встановлення ціни, розумна цінова тактика,
послідовна реалізація глибоко обдуманої цінової політики підвищують
конкурентоздатність та складають компоненти успішної діяльності кожного
підприємства у складних умовах ринкових відносин.
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ПІДПРИЄМНИЦЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ: ОРІЄНТАЦІЯ НА ФІЛОСОФІЮ
МЕНЕДЖМЕНТУ ТОТАЛЬНОЇ ЯКОСТІ
У практиці сучасних закладів вищої освіти простежується тенденція, коли
зацікавлені сторони – споживачі, власники, партнери, кредитні організації –
висувають вимогу щодо наявності сертифікованої системи управління якістю з
метою отримання гарантій їх стабільного функціонування стосовно якості
освітніх послуг. Формування системи управління якістю вимагають і
сьогоденні реалії, в яких функціонують заклади вищої освіти.
Г. Іцковіц запропонував реальну і дієву модель ефективної співпраці
університетів із бізнесом і владою, так звану модель «потрійної спіралі»
інноваційного розвитку [6]. Ця модель включає три основні тези:
− у суспільстві, заснованому на науковому знанні, характерним є
посилення ролі університетів у взаємодії з бізнесом і владою;
− три інституції – університет, бізнес і влада – прагнуть до співпраці;
− традиційні функції, кожної з трьох інституцій частково доповнюються
нетрадиційними, що вважається важливим джерелом інновацій.
Спочатку ролі кожної інституції були чітко визначеними: роль бізнесу
полягала у виробництві, влада була джерелом контрактних стосунків, які
гарантували стабільну взаємодію, а університет – джерелом знань і технологій
і, таким чином, формував економіку, засновану на знаннях. Розвиток економіки
знань змістив акценти на ключову роль університетів як ядра інноваційної
діяльності, котрі мають співпрацювати із бізнесом, особливо в частині
досліджень і розвитку, і мають стати головним центром спрямування і
реалізації державних зусиль, спрямованих на розвиток інновацій.
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Таким чином, відбувається поступове перетворення класичного
університету на підприємницький. За цієї трансформації університет зберігає
академічну складову, але зосереджується на розвиткові у студентів характерних
підприємницьких рис і навичок, комерціалізації результатів освітньо-наукової
діяльності. Такі зміни характерні для країн світу, а інноваційний розвиток став
синонімом успішності будь-якої держави.
На сьогодні науковцями поняття якість освіти визначається як
комплексна багатоаспектна категорія. Так, наприклад, Зінченко В.О. розглядає
якість освіти як багатобічну категорію, яка органічно поєднує якісну реалізацію
всіх складників навчально-виховного процесу та якість визначених результатів
освіти, які відображають інтереси всіх зацікавлених суб'єктів [3]. Ляшенко О.І.
визначає якість освіти
як багатовимірне методологічне поняття, яке
різносторонньо віддзеркалює суспільне життя – соціальні, економічні,
політичні, педагогічні, демографічні й інші життєво значущі для розвитку
людини сторони життя [5]. Вікторов В.Г. представляє це поняття як
багатогранну модель соціальних норм і вимог до особистості, освітнього
середовища, в якому відбувається її розвиток та системи освіти, що реалізує її
на певних етапах навчання людини [1].
Виокремлюють три складові якості освіти: якість освіти (якість знань,
способів вирішення завдань); якість методів навчання і виховання (організація
пізнавальної діяльності, мотивація пізнавальної діяльності, контроль
навчальної діяльності); якість освіченості особистості (засвоєння знань, умінь
та навичок, засвоєння моральних норм) [2].
Застосовують такі основні підходи до оцінювання якості освіти:
репутаційний (на основі експертних оцінок), результативний (за об’єктивними
показниками) і загальний. Кількість підходів може бути більшою: традиційний
(престижність ЗВО), науковий (відповідність стандартам), менеджерський
(задоволення клієнта), споживчий (споживач визначає якість), демократичний
(користь ЗВО для суспільства) [2,4].
Відповідність системи управління якістю закладів вищої освіти, в межах
якої реалізуються процеси управління, вимогам міжнародних стандартів ISO
засвідчить їх спроможність надавати конкурентоспроможні освітні послуги.
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науковий співробітник
відділу обліку та оподаткування
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОНОВЛЕННЯ ПРАКТИКИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Починаючи з 2020 року в практичних питаннях ведення бухгалтерського
обліку на підприємствах відбулися деякі зміни. В доповіді означені головні
аспекти змін в правилах ведення бухгалтерського обліку та їх значення для
системи управління підприємством. Першим документом, що привніс зміни в
методику обліку є наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження
Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку» від
14.01.2020р. № 6, який набрав чинності 15.01.2020р. Ним безпосередньо внесені
зміни до ряду методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, а саме:
основних засобів, запасів, нематеріальних активів, фінансових витрат, спільної
діяльності та облікової політики.
Що стосується основних засобів, то в Методичних рекомендаціях з
бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 30.09.2003р. № 561, по-перше, було уточнено назву одного
з об’єктів бухгалтерського обліку – багаторічні насадження та плодоносні
рослини.
По-друге, було вилучено пункти, якими передбачено, що первісна
(переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат,
пов’язаних з поліпшенням та ремонтом об’єкта, визначену в порядку,
встановленому податковим законодавством, а також на суму індексації,
проведеної в порядку, встановленому податковим законодавством.
По-третє, зафіксовано, що ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів
приймається у сумі, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації)
основних засобів після закінчення строку їх корисного використання
(експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією),
та яка визначається комісією, створеною наказом керівника підприємства, під
час введення об’єкта в експлуатацію.
По-четверте, передбачено, що під час повернення орендодавцю цілісного
майнового комплексу (та об’єктів основних засобів у його складі) орендар
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робитиме проведення щодо залишку невикористаних амортизаційних
відрахувань на орендовані основні засоби: дебет рахунку 685 «Розрахунки з
іншими кредиторами» та кредит рахунку 311 «Поточні рахунки в національній
валюті». А в разі створення цільового фонду з відновлення таких основних
засобів залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню
орендодавцю, відображатиметься так: дебет рахунку 48 «Цільове фінансування
і цільові надходження» та кредит рахунку 685 «Розрахунки з іншими
кредиторами».
Варто зазначити, що у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського
обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 16.11.2009р. № 1327, було уточнено, що проведення інвентаризації
нематеріальних активів та оформлення її результатів здійснюються відповідно
до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014р. № 879.
Особливої уваги заслуговують зміни, внесені до Методичних
рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 10.01.2007р. № 2. Так, було визначено, що
надходження запасів на підприємство оформлюється відповідними
документами, типові форми яких затверджуються Державною службою
статистики та іншими центральними органами виконавчої влади. В свою чергу,
отримання запасів як внесок до статутного капіталу оформлюється
прибутковим ордером або актом про приймання матеріалів, або товарнотранспортною накладною.
Як відомо, перевірка фактичної наявності запасів, їх стану та умов
зберігання здійснюється в ході інвентаризації. Проте, уточнено, що
інвентаризація проводиться відповідно до постанови Кабінету міністрів
України від 28.02.2000р. № 419 «Про затвердження Порядку подання
фінансової звітності» та Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. № 879.
Вилучено норму, згідно з якою порядок відображення суми ПДВ, що
обчислюється під час надходження та вибуття запасів, визначався Інструкцією
з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженою наказом
Міністерства фінансів України від 01.07.1997р. № 141, оскільки такий наказ
втратив чинність.
І насамкінець, хотілось би звернути увагу на зміни в обліковій політиці,
яка безпосередньо впливає на інформаційне забезпечення управління
підприємством, його повноту, якість та достовірність. Так, у Методичних
рекомендаціях щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 27.06.2013р. № 635, уточнено, що всім
суб’єктам господарювання для обліку витрат діяльності необхідно
використовувати рахунки класу 9. Застосовувати чи ні рахунки класу 8 слід
обов’язково зафіксувати в наказі про облікову політику підприємства. Тобто,
наголошуємо, що використовувати лише 8 клас рахунків не можна!
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SWOT-АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ
ТУРИЗМУ ВРАЖЕНЬ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Аналіз туристичної діяльності країни дозволяє визначити, які ніші ще не
зайняті, чим цікавляться туристи в першу чергу, шукаючи місця для відпочинку
і яку мету вони переслідують, вибираючи ту чи іншу країну для подорожі.
Найбільшу перевагу туристи надають дозвіллю та відпочинку (91,43 %),
лікуванню – 4,25 %, спортивниму туризму – 1,18 %, а на спеціалізований туризм
лише припадає 0,28 %. Подорож з пізнавальною метою займає значну частку
(24,46%) серед відвідувачів Харківської області [1-6].
Для визначення можливостей ефективного позиціонування туризму
вражень на ринку Харківської області, нами було проведено відповідний
SWOT-аналіз можливостей та перспектив розвитку цього виду туризму
(табл.1).
Таблиця 1
SWOT-аналіз можливостей та перспектив розвитку туризму
вражень у Харківській області
Сильні сторони (S)
Велика кількість місць та об’єктів,
сповнених легендами та містичними
історіями (S1)

Слабкі сторони (W)
Порівняно висока вартість, додаткові
фінансові витрати на проїзд у
непоширені місця, відсутність
транспортної інфраструктури (W1)
Збереження легенд, звичаїв, традицій,
Мала поінформованість про цей вид
сформованих на Харківщині чи пов’язані туризму (W2)
з певним об’єктом (S2)
Розвиненість Харківщини за багатьма
Малий перелік відомих, не завжди
економіко-соціальними параметрами (S3)
придатних для відвідування туристами
(W3)
Врахування туристичними агентствами
Психологічні фактори людини як бар’єри
потреб групи та їх реалізація (S4)
щодо позитивного сприйняття такого виду
туризму (W4)
Групова комунікація з гідом чи
Потреба у додатковому часі для
організатором даного туру (S5)
планування та реалізації даної форми (W5)
Можливості (O)
Загрози (T)
Велике охоплення та сфера діяльності
Невідповідність потреб та вимог до
нерозрекламованого виду туризму (О1)
реальної картини (Т1)
Посилена увага та додаткове залучення
Знищення чи псування пам’ятки,
інвестиційних ресурсів до місць, де буде забруднення території через часті відвідини
поширений даний вид туризму (О2)
туристів (Т2)
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Продовження табл.1

Розвиток інноваційних та передових
технологій для забезпечення комфорту (О3)
Формування нових туристичних продуктів,
збільшення кількості туристів (О4)
Джерело: сформовано авторами

Перевантаження дуже популярних місць та
міст (Т3)
Неетичність проведення даного виду та
типу екскурсій (Т4)

Подальші дії щодо позиціонування туризму вражень полягають у
формуванні матриці стратегічного вибору за результатами SWOT-аналізу, у
якій запропоновані стратегічні дії для туристичних фірм залежно від
співставлення різних комбінацій: сильні сторони – можливості, сильні
сторони – загрози, слабкі сторони – можливості, слабкі сторони – загрози.
Застосування SWOT-аналізу дає можливість встановити зв’язок сильних
і слабких сторін та можливостей і загроз в туризмі вражень. У процесі
планування розвитку необхідно поєднувати внутрішні можливості (сильні і
слабкі сторони) і зовнішню ситуацію (можливості і загрози) [7-14]. Поєднання
негативних і позитивних чинників, що впливають на діяльність туристичної
компанії ззовні та з середини, допоможе правильно оцінювати можливості,
які відкриті перед організацією в сфері туризму вражень.
Список використаних джерел
1. Розвиток туризму Харківщини: рішення облради від 05.03.2013.- №
648–VI.
2. Перерва П.Г. Маркетинг туристичної діяльності: конспект лекцій /
П.Г.Перерва.– Харків : НТУ «ХПІ», 2020.- 32 с.
3. Гончарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И. Маркетинг
инновационного процесса // Учебное пособие - К.: ВИРА-Р, 1998.- 267с.
4. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К. : Альтерпрес, 2006. –
436 с.
5. Перерва П.Г., Коциски Д., Верес Шомоши М., Кобелева Т.А.
Комплаенс программа промышленного предприятия.– Харьков-Мишкольц :
ООО «Планета-принт», 2019. – 689 с.
6. Довгаль Г.В. Туристичний Харків.-Вісник ХНУ. – 2018. – С. 109–114.
7. Перерва П.Г. Управление маркетингом на машиностроительном
предприятии / Учеб.пособие.‐ Харьков : «Основа», 1993.‐ 288с.
8. Ткачова Н.П., Перерва П.Г. Розвиток методів аналізу фактичного стану
конкурентних переваг підприємства // Економіка розвитку. – 2011. – № 4. – С.
116-120.
9. Перерва
П.Г.
Трудоустройство
без
проблем
(искусство
самомаркетинга). – Харьков : Фактор, 2009. – 480 с.
10. Перерва П.Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия:
сущность и задачи / П.Г.Перерва // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр.Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017.– № 24 (1246).– С. 153-158.

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

27

11. Гончарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И. Новые
технологические системы: качество, потребность, эффективность. К.: Наукова
думка, 1989.- 176с.
12. Перерва П.Г., Коциски Д., Верес Шомоши М., Кобелева Т.А.
Комплаенс программа промышленного предприятия.– Харьков-Мишкольц :
ООО «Планета-принт», 2019. – 689 с.
13. Перерва П.Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена.- Ростов н/Д:
Феникс, 2003. - 592 с.
14. Pererva P.G. Kocziszky György, Szakaly D., Somosi Veres M.
Technology transfer.- Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. — 668 p.
О.А. Давидова
канд.екон.наук, доц. кафедри менеджменту, адміністрування та
готельно-ресторанної справи
Хмельницького національного університету, м. Хмельницьк
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТРЕНІНГОВИМИ
ПРОГРАМАМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛІВ
Сучасні умови діяльності підприємств пред'являють якісно нові вимоги
до менеджерів з персоналу, обумовлюють необхідність більш високої
інтенсивності їхньої праці, уміння цінувати час, володіти комплексом
організаційних і психологічних якостей, забезпечувати творчий підхід до
роботи. У цьому зв'язку особливої актуальності набуває удосконалення
якісного змісту діяльності управління персоналом [1].
Робота будь-якого підприємства неминуче пов'язана з необхідністю
комплектування штату та його постійного навчання. Добір та навчання нових
працівників вже на самому підприємстві не тільки забезпечує режим
нормального функціонування підприємства, але й закладає фундамент
майбутнього успіху.
Масштабність і важливість задач, що пов’язані із процесом швидкого
розвитку в Україні готельного бізнесу, вимагає від керівників готельних
підприємств і державних службовців розробки та прийняття таких
управлінських документів тактичного та стратегічного значення, які
забезпечували б реалізацію системного підходу до розвитку готельного
господарства в країні в цілому та були спрямовані, перш за все, на створення та
розвиток кадрового потенціалу готельних підприємств [2].
Система підготовки працівників готельної галузі, що існувала протягом
останніх років, була переважно пов’язана саме з підвищенням кваліфікації. Це
задовольняло функціонування конкретного підприємства певний час, але не
вирішувало кадрової проблеми як стратегічної та зумовлювало відставання
сервісу вітчизняного туризму від європейських стандартів.
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Вирішення проблем діючої системи підвищення кваліфікації сфері
гостинності вимагає суттєвого удосконалення через ряд суттєвих причин, а
саме: побудова рівнів підвищення кваліфікації не відповідає взагалі принципам
системності та безперервності формування й оновлення професійних навичок;
постійна відсутність методологічної основи проведення оцінки підвищення
кваліфікації працівників у межах підприємства; керівники недостатньо чітко
формулюють та обґрунтовують критерії формування професійних навичок
обслуговуючого персоналу; невелика пропозиція варіативності та гнучких
підходів до формування змісту курсів, підвищення кваліфікації до змін вимог
зовнішнього середовища, кон’юнктури ринку; недостатньо уваги приділяється
культурі обслуговування, специфіці роботи з іноземними гостями, вивченню
психологічних нюансів роботи з групами туристів, враховуючи етнічні
особливості; менеджери готелю не використовують на практиці існуючі
загальні методи та прийоми вивчення мотиваційної сфери професіоналізму
працівників; потреба у спеціалістах, які мають психолого-педагогічну
підготовку для роботи з персоналом у системі підвищення кваліфікації
працівників готелів.
Тому, назріла об’єктивна необхідність формування концептуально нового
підходу до навчання та підвищення кваліфікації персоналу в готельному
господарстві. Отже, методологічним інструментарієм навчання працівників
мають стати: рольові ігри, групові дискусії, індивідуальна робота, ділові ігри,
мінілекції, методи «мозкового штурму».
Персонал готелю сьогодні – це найважливіший ресурс, яким необхідно
правильно управляти. Одним із сучасних підходів до підготовки працівників є
концепція безперервного навчання на основі навчально-тренінгового центру.
Насьогодні однією з найбільш ефективних сучасних форм підвищення
рівня кваліфікації працівників сфери гостинності є тренінги. Тренінги – це
ефективне професійне навчання з надання готельних послуг за оригінальними
програмами з актуальною тематикою, які не тільки мотивують персонал до
нових ідей, застосуванню інноваційних методів для вирішення стратегічних і
оперативних завдань, але й сприяють реальному підвищенню якості
обслуговування; допомагають у вирішенні питань і проблем, що виникають у
процесі роботи з управління персоналом, маркетингом, комунікаціями,
продажами і фінансами [3].
Основними якостями ефективних тренерів являється зацікавлення в
«своїх людях» і ролі «тренера», пошуку потенційних можливостей для розвитку
персоналу, розвитку особистих педагогічних навиків, у вихованні терпіння й
такту, що являються особливо важливими для індустрії гостинності та
володіння вербальними та невербальними комунікаціями.
Процес навчання працівників готельного бізнесу відбувається на
постійній основі, тому що завдяки цьому буде створюватись безперервність
процесу навчання, що в свою чергу, планується на кожне півріччя та заняття
проводяться щотижня із працівниками кожного відділу.
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Для українських готельних підприємств корисним має стати вивчення
зарубіжного досвіду трудової мотивації, тому що питання запровадження
методів і системи стимулювання персоналу є одним із найголовніших факторів
забезпечення надання якісних послуг, постійного прагнення працівників
підвищувати свій рівень освіти та практичні навички в обраній професії. При
цьому потрібно враховувати економічні, соціально-політичні так і психологічні
аспекти умов праці та мотиваційні чинники.
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1.
Тренінги для тренерів URL: http://www.trn.ua/trainers/11388/.
2.
Розробка тренінгів URL: http://reikartzhospitality.com/trainings/
razrabotka-treningov.html.
3.
Рольові ігри в професійному навчанні URL: http://www.trn.ua/
articles/10245/
І. М. Данилко
аспірант,
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»,
м. Київ
НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ У НАУКОВОДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ У СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВІ
ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР
Стратегічне значення галузі виробництва зерна обумовлюється її роллю у
вирішенні суспільних завдань, серед яких можна зазначити: забезпечення
продовольчої безпеки населення держави. У свою чергу стратегічне значення
виробництва насіння зернових колосових культур обумовлюється його впливом
на результативні показники вирощування зерна, зокрема його урожайність,
якість та рівень собівартості тощо.
Для галузі зерновиробництва важливим є налагодження взаємозв’язку
між суб’єктами селекції та насінництва. При цьому акцентом селекційних
розробок повинно бути створення високопродуктивних, пластичних сортів
зернових колосових культур, адаптованих для вирощування у різних ґрунтовокліматичних умовах. У свою чергу завдання насінництва з виробничотехнологічної та суспільної точок зору полягає у розмноженні насіння цінних у
господарському відношенні сортів, у збереженні та поліпшенні їхньої
чистосортності, якісних характеристик та врожайних властивостей. Ефективне
вирішення завдань суб’єктами насінництва зернових колосових культур
обумовлює ефективність виконання завдання сортооновлення та сортозаміни в
окремих регіонах та галузях зерновиробництва держави.
На сучасному етапі реформування економіки важливою є активізація ролі
науково-дослідних установ у просуванні своєї насіннєвої продукції
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споживачам. У цьому відношенні одним з напрямів його реалізації є проведення
диференційованої господарської політики НДУ з суб’єктами всіх ланок системи
селекції та насінництва держави (рис. 1).
Категорія добазового
насіння

Категорія базового
насіння

Категорія
сертифікованого насіння

Державний резервний насіннєвий фонд

Рис. 1. Складові системи селекції та насінництва зернових колосових
культур [Джерело: складено автором за положеннями ст.9, 1]
Окремим суб’єктом селекції та насінництва є Державний резервний
насіннєвий фонд, який створюється в обсягах, затверджених Кабінетом
Міністрів України, для забезпечення насінням районів, що не виробляють
власного насіння або мають обмежені можливості для його виробництва,
надання допомоги у разі знищення або пошкодження насінницьких посівів
внаслідок стихійного лиха, а також для забезпечення сортооновлення,
сортозаміни та реалізації насіння за міжнародними договорами України.
Кабінет Міністрів України затверджує загальний обсяг формування
державного резервного насіннєвого фонду в обсязі не менше п’яти відсотків
потреби держави в насінні. Заготівля насіння до державного резервного
насіннєвого фонду здійснюється в порядку, встановленому законом, що
визначає засади здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні
кошти. Формування партій насіння з товарного зерна забороняється.
У ринкових умовах важливим є не тільки результативне створення нових
сортів зернових культур, але й обґрунтоване ведення насінництва цих сортів та
успішна реалізація насіння. Одним з суттєвих кроків у розвитку насінництва
зернових культур стала трансформація вітчизняної схеми сертифікації
сортового насіння до схеми міжнародної сертифікації Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР). Науково-дослідним установам слід
враховувати переваги міжнародної торгівлі насінням, які вони можуть
використати за умови виконання вимог щодо відповідності організації селекції
та насінництва схемам ОЕСР. Дані вимоги розповсюджуються на всі державичлени Організації економічного співробітництва та розвитку, на 1 травня
2018 р. кількість яких налічувала 36. Отримання єдиних сортових документів
на насіння зернових культур дозволить вітчизняним НДУ стати повноправними
учасниками міжнародної торгівлі насінням. Отримання якісного насіння
добазових категорій відповідним чином впливає на якість насіння базових
форм, репродукцій супереліти та еліти, для формування пропозиції на ринок, за
правилами ОЕСР, необхідне проходження сертифікації насіння 1-го року, 2-го
року та наступних років
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Орієнтуючись на провідних гравців на ринках зерна та насіння, для
дієвого протистояння ним у конкурентній боротьбі, слід сформувати адекватну
поточним потребам систему підтримки. Орієнтиром у цьому відношенні
можуть стати рівні підтримки сільського господарства у США та
Європейському Союзі. Методичний підхід ОЕСР рівня державної підтримки
оцінюється за часткою підтримки до вартості випуску продукції галузі за
певний період. Наприклад, у США за період 2014-2018 рр. рівень підтримки
становив 10 %, що еквівалентно сумі 489 млрд. доларів США.. У свою чергу, у
Європейському співтоваристві за період 2014-2020 рр. підтримка очікується на
рівні 20 %, що еквівалентно сумі 408 млрд. євро [2].
Це сприятиме формуванню якісної пропозиції насіння для виробників
зерна і є передумовою успішного вирішення продовольчої проблеми у державі.
Список використаних джерел
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ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
В даний час, коли умовою економічного розвитку підприємств є активна
діяльність останніх на ринку, життєво важливими стають знання кінцевого
споживача, вміння фірм швидко реагувати на всі його вимоги. Інакше не може
бути забезпечений продаж товару, підвищена прибутковість підприємства.
Вкрай необхідно вивчати можливості й ефективність різних форм і методів
продажу товарів, виробляти роботу по формуванню запитів населення. Метою
роботи є розкрити основні поняття та особливості управління маркетингом.
Маркетинг згідно з його широкого розуміння — це соціально-управлінський
процес, за допомогою якого індивідууми та групи людей шляхом створення
продуктів і їх обміну отримують те, чого вони потребують. Якщо вже говорити
саме про управління маркетингом, то це аналіз ринкового середовища та
внутрішніх можливостей компанії, планування, втілення в життя і контроль за
проведенням заходів заради досягнення бізнес-завдань компанії (отримання
прибутку, зростання обсягу продажів, збільшення частки ринку). [1]
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Процес управління маркетингом складається з наступних етапів:
1) аналіз ринкових можливостей;
2) відбір цільових ринків;
3) розробка комплексу маркетингу;
4) втілення в життя маркетингових заходів. [2, c.560]
Завдання управління маркетингом — впливати на рівень, час і характер
попиту таким чином, щоб це допомагало організації досягати її цілей.
Маркетинг як функція управління охоплює етапи планування заходів щодо
взаємодії з клієнтами, розгляд і аналіз їх успішності, способи і тактики
проведення. Головною особою на підприємстві, що відповідає за дану область,
є керуючий по маркетингу. Під його керівництвом знаходяться підлеглі, які
відповідають за ту чи іншу його область: рекламу, збут і так далі. Всі ці фахівці,
по суті, займаються однією справою: виробляють плани роботи з ринком,
клієнтами, товарами та втілюють їх у життя. Розрізняють два рівні управління
маркетингом: стратегічний маркетинг і тактичний маркетинг.
Стратегічний рівень управління маркетингом (маркетингова стратегія) довгострокове узгодження можливостей фірми з ситуацією на ринку, тобто
відповідно внутрішньої та зовнішньої середовищ діяльності фірми. Найбільш
поширеними стратегіями маркетингу є:
- удосконалення організаційної структури фірми;
- організація проникнення на нові товарні ринки;
- розробка і введення на ринок нового товару; проникнення на нові ринки
за допомогою створення спільних підприємств;
- кооперація діяльності з фірмами, що володіють досвідом успішної
діяльності на ринках, що цікавлять.
Тактичний рівень управління маркетингом (маркетингова тактика)
орієнтований на формування ринкового попиту на чинні товари та послуги
компанії. Можливі шляхи реалізації маркетингових заходів на цьому рівні
управління можуть бути наступні:
- вивчення ринків з метою формування попиту і стимулювання збуту;
- аналіз товарів та управління їх номенклатурою з метою максимального
задоволення ринкових вимог;
- прямі контакти зі споживачами; збільшення і навчання персоналу;
активна участь у виставках і ярмарках; розширення номенклатури вироблених
товарів;
- створення і підвищення ефективності сервісу; адаптація товару до
специфічних вимог покупця; рекламні заходи; управління цінами. [3, c.648]
Можна виділити ряд принципів управління маркетингом, на яких
ґрунтується діяльність підприємства.
Принцип націленості на задоволення потреб споживачів. При цьому
центр управлінських рішень переноситься в ланки збуту підприємства. В
такому випадку, найбільш досліджуваними об'єктами є клієнти, конкуренти
підприємства, структура всього ринку, характеристики свого товару і товарівконкурентів.
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Принцип ситуаційного управління. В даному випадку рішення
приймаються не в установленому плановому порядку, а по ситуації. Зміни
відбуваються в моменти, коли виявляються проблеми збуту — наявні або
потенційні. При цьому компанія веде діяльність з прогнозування ситуації на
ринку, запобіганні можливим небезпекам і виробленні рішень на випадок їх
появи. При ситуаційному управлінні ведеться безперервний збір, обробка
інформації - це основа даного способу управління.
Ще один принцип - відмова від пасивного спостереження за процесами,
що відбуваються на ринку, прийняття активної ролі. Повинна поступово
проявлятися підприємницька ініціатива - тільки так можна виробляти нові ідеї,
пристосовуватися до конкуренції. При прояві ініціативи ведеться пошук нових
способів виробництва, нових каналів збуту, зменшення термінів реалізації
продукції. [4]
Діяльність будь-якої компанії розрахована на довгостроковий
комерційний успіх. Тому важливо визначити, за яким курсом вона
рухатиметься і вже на основі цього вибудовувати стратегію взаємодії з ринком,
споживачами й товарами.
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Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЗА РАХУНОК МОТИВАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ
На сьогодні головним завданням керівників на підприємствах є процес
управління діяльністю в цілому, а саме: координація різних функцій, їхнє
узгодження; підбір керівників відповідних служб та підрозділів; організація
ієрархії управлінської системи в цілому. Кваліфікований керівник повинен не
наказувати своїм підлеглим, а навпаки, заохочувати їх та допомагати
розкривати їхні здібності. Одним із головних чинників, який допомагає
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

34

керівнику вирішувати низку проблем є мотивація працівників. Адже саме вона
є важливим засобом забезпечення оптимального використання ресурсів,
мобілізації кадрового потенціалу тощо. Саме цей факт обумовлює актуальність
дослідження.
Для керівників підприємств персонал є найбільш цінним ресурсом,
оскільки саме персонал може постійно вдосконалюватися. Мотивація
персоналу є головним фактором, який впливає на розвиток підприємства. В
сучасних умовах керівники підприємств ставлять мотивацію підлеглих на
перше місце в ряді внутрішніх факторів підвищення конкурентоздатності своєї
діяльності.
Під мотивацією людини до діяльності розуміють сукупність зовнішніх та
внутрішніх сил, які спонукають людину до активної діяльності, визначають її
поведінку та форми, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на
досягнення особистих цілей та цілей організації.
Слід зазначити відмінність понять «мотивація праці» та «мотивація
трудової діяльності», адже останнє має ширший зміст. Праця – це
цілеспрямована діяльність людини з видозміни та пристосування предметів
природи для задоволення своїх потреб. Процес праці містить три моменти, а
саме: власне працю, предмети праці й засоби праці. Проте трудова діяльність
не обмежується тільки процесом праці. Діяльність – це доцільна зміна та
перетворення в інтересах людей; зміна, яка включає мету, засоби та сам
процес [1].
Справжні причини, що націлюють людину віддавати роботі свої сили,
надзвичайно складні. На думку одних вчених, поведінка людини пояснюється
її потребами. На думку інших, поведінка людини є також і функцією її
сприйняття та очікувань. Систематичне вивчення мотивації з психологічної
точки зору не дає змоги виявити, що саме змушує людину до праці.
Мотивація працівників повинна здійснюватися комплексно та системно.
Мотивацію персоналу варто розглядати не просто як окрему функцію
управління, а як складову, як підсистему корпоративної культури підприємства.
Від мотивації залежить ефективність трудової діяльності. Але ця залежність
досить складна та неоднозначна. Тому що бувають випадки, коли людина, яка
під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників-мотиваторів дуже зацікавлена у
досягненні високих кінцевих результатів, на практиці буде мати гірші
результати, ніж людина, яка значно менше вмотивована до ефективної праці.
Відсутність однозначного взаємозв'язку між мотивацією і кінцевими
результатами діяльності зумовлена тим, що на результати праці впливає безліч
інших чинників, як, наприклад, кваліфікація працівника, його професійні
здібності та навички, правильне розуміння поставлених завдань, зовнішнє
середовище тощо. Неоднозначність даного взаємозв’язку породжує вагому
проблему для керівництва: як оцінювати результати роботи окремого
працівника і як його винагороджувати? Якщо рівень винагороди зв’язувати
тільки з результатами праці, то це буде демотивувати працівника, який отримав
дещо нижчий результат, проте виявив ретельність та доклав більше зусиль. З
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іншого боку, якщо винагороджувати працівників тільки «за добрі наміри», без
повного врахування реальних результатів його праці – це може бути
несправедливим стосовно інших працівників, продуктивність праці яких
вища [1].
Найбільш поширеною помилкою при створенні системи мотивації є її
розроблення на тривалий час, оскільки з часом вона перетворюється на систему
заохочень, яка передбачає винагороду за вже досягнуті результати. Водночас як
система мотивації покликана мотивувати персонал до досягнення цілей,
визначених завдань, подолання труднощів. Тому періодично необхідно
переглядати системи мотивації. При розробленні нової програми повинні
враховуватися недоліки, помилки, зміни внутрішнього та зовнішнього
середовища, визначатися нові цілі та завдання.
Розглянувши теоретичні основи, слід відзначити той факт, що які б не
були геніальні ідеї, новітні технології, сприятливі зовнішньоекономічні умови,
якщо на підприємстві не сформована мотивація персоналу, високоефективної
роботи домогтися не можливо.
Стабільний економічний розвиток підприємства значною мірою залежить
від зацікавленості персоналу в ефективній діяльності, коли людина є
найважливішим елементом виробничого процесу і тією основою, за якої
можливе досягнення ринкового успіху. Таким чином, чим краще узгоджена
система мотивації персоналу, тим активніше працівники досягатимуть
результатів, направлених на реалізацію потреб підприємства. На сьогодні
очевидно, що потрібні нові механізми та інструменти, які б створили могутні
стимули для продуктивної, якісної праці та максимальної реалізації
потенційних здібностей людини.
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У сучасних економічних умовах, що характеризуються кризовими
явищами та нестабільним економічним становищем, досить складно
забезпечити та утримати діяльність підприємства у стабільності.
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

36

Фінансова стійкість є основою стабільності будь-якого підприємства і
передумовою сталої діяльності під час кризових явищ. Для того, щоб більш
детально зрозуміти сутність та значення поняття «фінансова стійкість
підприємства», необхідно розглянути генезис даної економічної категорії, яке
знайшло своє відображення у працях вітчизняних та зарубіжних науковців.
Питанням генезису поняття «фінансової стійкості підприємства»
займалися такі вчені, як: В. Г. Артеменко, І. О. Бланк, І. Т. Балабанова,
А. Е. Воронкова,
О. Р. Грабовецький,
І. В. Дем'яненко,
О. В. Єфімова,
М. Я. Коробов ,
О.Р. Кривицька,
М. В Мельник.,
О. В. Павловська,
В. М. Родіонова , О. С. Стоянова, М. О. Федотова, Т. О. Фролова, Ю. С. ЦалЦалко , А. Д. Шеремет [1-7] та багато інших. Однак питання є досить
актуальним і потребує подальшого дослідження.
На сьогоднішній день існує багато наукових поглядів про поняття
«фінансова стійкість», деякі з яких наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Наукові підходи до трактування поняття «фінансова стійкість підприємства»
Автори
І. О. Бланк [1]

О. Р. Грабовецький
[2]
М. Я. Коробов
[4]
О. Р. Кривицька [5]

М. В. Мельник [3]

В. М. Родіонова [6]

Ю. С. Цал-Цалко
[7]

Визначення
Характеристика фінансового стану підприємства, що забезпечується
високою часткою власного капіталу в загальній сумі фінансових
ресурсів, які використовуються
Надійно гарантована платоспроможність, рівновага між власними та
залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової
кон’юнктури і партнерів, довіра кредиторів та інвесторів та рівень
залежності від них, наявність такої величини прибутку, який би
забезпечив самофінансування
Розміщення фінансових ресурсів підприємства, а також
відповідність параметрів діяльності підприємств критеріям
позитивної характеристики фінансового стану
Результат формування достатнього для розвитку підприємства
обсягу прибутку, що визначальною ознакою його економічної
незалежності
Фінансовий стан підприємства, при якому воно має у своєму
розпорядженні достатній обсяг капіталу, для забезпечення
безперервності своєї діяльності, яка насамперед пов’язана з
виробництвом та реалізацією продукції
Наявність власних оборотних коштів, їх збереження, співвідношення
між власними і позиковими обіговими коштами, які характеризують
ступінь фінансової стійкості підприємства, його становище на
фінансовому ринку, можливості додаткової мобілізації фінансових
ресурсів за допомогою випуску цінних паперів
Фінансово стійке підприємство може за рахунок власних активів
забезпечити запаси, не допустити невиправданої кредиторської
заборгованості, своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями

Враховуючи вищезазначені визначення науковців, можна сказати, що
підприємство вважається фінансово стійким, якщо має високу:
- платоспроможність;
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- ліквідність;
- кредитоспроможність;
- рентабельність.
Отже, незважаючи на велику кількість існуючих підходів до трактування
поняття «фінансова стійкість» як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, все
ж постає питання у визначенні універсального тлумачення даної категорії.
Підсумовуючи, можна сказати, що фінансова стійкість – це стан
підприємства, при якому підприємство має вдосталь власних оборотних коштів,
не має залежності від залучених коштів та має високу кредитоспроможність для
забезпечення своєї безперебійної діяльності у виробництві і реалізації
продукції, наданні послуг тощо.
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економічної діяльності є таким, що лише формується, та потребує системного
й спланованого розвитку на перспективу.
Слід акцентувати увагу, що за п’ять останніх років українське
законодавство у житлово-комунальній сфері зазнало значних змін. Наприклад,
набули чинності Закон України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку» [1], що встановлює спеціальний правовий режим
спільного майна багатоквартирного будинку та новий Закон України «Про
житлово-комунальні послуги» [2], однією з особливостей якого є відмова
законодавця від терміну «балансоутримувач».
У сукупності це означає, що належний стан багатоквартирного будинку,
його придатність для проживання забезпечується безпосередньо власниками
квартир і нежитлових приміщень. Ні держава, ні місцеве самоврядування, ні
хтось інший, окрім безпосередньо співвласників багатоквартирного будинку,
не буде вирішувати проблеми мешканців цих будинків (за аналогією з
приватним сектором).
Житловий фонд населених пунктів України, у більшості випадків, є
вельми зношеним. Співпраця між співвласниками багатоквартирних будинків і
підприємствами-управителями щодо прийняття рішень стосовно необхідності
здійснення ремонту конструктивних елементів та внутрішньобудинкових
систем будинків шляхом збільшення загального тарифу на послугу з управління
багатоквартирним будинком – єдине вірне рішення, що може запобігти
руйнуванню будинків на теперішній час.
Але, не слід забувати про те, що згідно ст. 70 Бюджетного Кодексу
України видатки та кредитування місцевих бюджетів включають бюджетні
призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі,
пов'язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтями 89-91 Бюджетного
Кодексу України. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються
на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до
законодавства [3].
Відповідно до ч. 3 та 5 ст. 71 Бюджетного Кодексу України капітальні
видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток
регіонів; виконання інвестиційних проектів; будівництво, капітальний ремонт
та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального
господарства. Кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на
будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної
та соціальної інфраструктури розподіляються за об'єктами за рішенням…
відповідної місцевої ради при затвердженні місцевих бюджетів та при внесенні
змін до них» [3].
Виникає питання: чому саме мешканці багатоквартирних будинків, на
відміну від тих, хто створив об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку (ОСББ), на практиці не мають права на допомогу від держави та
місцевого самоврядування на вирішення питань щодо ремонту конструктивних
елементів будинків та внутрішньобудинкових систем?
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Адже, згідно з п. 22 Правилами надання послуги з управління
багатоквартирним будинком, що затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 05 вересня 2018 р. № 712 управитель відкриває окремий
банківський рахунок для приймання відповідних платежів (внесків на
реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного
переоснащення спільного майна будинку, орендної плати, плати за сервітут) та
проведення розрахунків за таким багатоквартирним будинком. Кошти такого
рахунка є власністю співвласників багатоквартирного будинку та
використовуються виключно за цільовим призначенням» [4].
Підкреслюємо, що підприємство-управитель позбавлене можливості
використовувати вказані кошти не за призначенням, отже, відсутній ризик
втрати співвласниками багатоквартирних будинків внесених коштів.
Органам державної влади та місцевого самоврядування потрібно
відмовитись від практики фінансування лише ОСББ, надати рівні права всім
мешканцям багатоквартирних будинків щодо фінансування реконструкції,
реставрації, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення
спільного майна багатоквартирного будинку, включивши до відповідних
програм надання фінансової допомоги (субвенцій) будинки, у яких надаються
послуги підприємствами-управителями.
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Пандемія коронавірусу Covid-19 у 2019–2020 роках має далекосяжні
наслідки, крім поширення захворювання та зусиль зупинити цей процес через
карантинні заходи, cтурбованність суспільства перейшла на економічні
процеси: процеи виробництва та надання послуг.
У поширеному дописі у блозі Sequoia Capital - найбільша компанія з
венчурного капіталу в Силіконовій долині - оголосила коронавірус (COVID-19)
«чорним лебедом 2020 року» [1]. Рідкісна, непередбачена подія, яка може мати
серйозні наслідки. Цей вплив відчувають багато брендів і компаній у всьому
світі, що впливає на зміну їх стратегічних напрямів, а також на процеси
взаємодії зі споживачами, та маркетингову політику зокрема.
Успішні бренди швидко адаптуються до зміни своїх споживачів у способі
життя та зміни пріорітетів. Вони забезпечують карантину ізоляцію не лише
товарами та/або послугами, які полегшують життя клієнтів, але роблять їхнє
життя цікавішим. Умови карантину призводять до почуття самотності та
ізоляції, тому люди, природно, звертаються до діджитал носіїв, наприклад
лаптопів, смартфонів, планшетів, щоб полегшити свій стан та відволіктися від
ситуації навколо.
У Китаї компанія Weibo отримала зростання своїх активів на 31%, через
те, що користувачі перейшли на платформу мікроблогінгу для необхідного
контактування з людьми, також можна спостерігати зростання капіталу Douyin
(китайський TikTok) на 102% з тієї ж причини [2].
Бренди, які використовують свою ринкову позицію та майстерність бути
корисними під час спалаху коронавірусу, залишать враження на своїх та
потенційнх споживачів. Отже, можемо дослідити два типи маркетингових
політик.
Перший тип - це обслуговування населення конкретними послугами, які
безкоштовно пропонують власники бізнесу та ЗМІ, які мають найбільшу
перевагу з точки зору охоплення. Alibaba запустив глобальну платформу для
постачальників медичних послуг, щоб безпосередньо з'єднати постачальників
медичних товарів з медичним персоналом, а Tencent створив функцію WeChat
для збору відгуків та пропозицій від широкої громадськості з метою
запобігання дезінформації та підвищення ефективності медіаграмотності.
Компанія Starbucks була однією з перших немедичних західних брендів, які
вийшли з практичними порадами щодо збереження здоров’я та гігієни [1, 2]. В
Україні, наприклад, корпорація Roshen у кожно коробку цукерок кладе захисні
маски, відомі селебреті проводять онлайн тренування у соціальних мережах.
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Другий тип – пом’якшення впливу коронавірусу на діяльність малого та
середніого бізнесу (МСБ), як найбіль вразливого сектору економіки під
впливом наслідків карантину. Наприклад, голандська компанія Hema почала
брати на роботу більше 2000 звільнених працівників з кафе та ресторанів, які
припинили свою діяльність, щоб зменшити тиск на ринок праці та економіку
країни. Окремо інтернет-комерційний кредитор Ant Financial MyBank знизив
процентні ставки на бізнес-кредити на 10% для 1,8 мільйонів власників малого
бізнесу в Хубеї, епіцентрі спалаху.
Через карантинні заходи для бізнес-структур одним з дієвих інструментів
просування є саме соціальні мережі. Якщо бренд орієнтований на надання
розважальних послуг, то компанія може розробити контент-ідеї про те, як
допомогти цільовій аудиторії отримати більш веселий карантин у всьому світі.
Оскільки люди зараз перебувають вдома, вони, ймовірно, добре будуть
взаємодіяти із таким контентом. Інший напрям, наприклад, якщо компанія є
брендом по догляду за шкірою, то може розробити контент про те, як
використовувати свої продукти для кращого догляду за шкірою під час
карантину. Також компанія може мати спеціальні пропозиції для клієнтів,
наприклад, доставка товарів додому. Ці пропозиції надають споживачу
можливість пробувати продукцію компанії, коли майже всі знаходяться вдома.
Таким чином, ці маркетингові інструменти впливають на змогу
споживачів запам’ятати продукцію компанії в довгостроковій перспективі та
спробувати її знову, навіть після відновлення «нормального життя», через
почуття довіри, впевненості та стабільності, які сформував бренд.
Слід зазначати, що спалах Covid-19 прискорив тенденції, які вже
розвивавались в Китаї та в усьому світі, включаючи інвестиції в електронну
комерцію, гейміфікацію та live streaming. Якщо бізнес зможе адаптуватися та
запропонувати споживачам цінність у цей час невизначеності, тоді ці компанії
завоюють більшу лояльність цільової аудиторії, і коли «звичайне життя»
відновиться, бренд буде мати більшу силу над своїми конкурентами.
Отже, після закінчення карантину та відновлення звичайного
функціонувння процесів у суспільстві, бренди повинні бути готові у змінені
цінностних орієнтацій споживачів. Таким чином, модифікация існуючої
стратегії просування бренду у стратегію цифрового маркетингу сприятеме
формуванню цінностних пропозицій на даному етапі розвитку соціальноекономічних відносин та стане базисом щодо виходу з кризових ситуацій та
отримання ефекту і після закінчення карантину.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
Капітал підприємства залишається важливим поняттям функціонування
економічної системи. Провівши морфологічний аналіз було розроблено власне
визначення поняття “капітал підприємства”, де капітал підприємства – це
фінансові ресурси, що знаходяться у постійному обороті, відображаються у
пасиві балансу та приносять прибуток і використовуються для здійснення
господарської діяльності.
Виходячи із запропонованого нами поняття капіталу, можна
стверджувати, що капітал підприємства формується за рахунок різних
зовнішніх та внутрішніх джерел та розподіляється на матеріальні і
нематеріальні активи, що створюють дохід, приймаючи участь в різних
виробничих процесах. У зв’язку з цим, виникає необхідність розгляду
особливостей формування структури капіталу підприємства. У міркуваннях
щодо управління фінансами компанії проблема структури капіталу відіграє
важливу роль. Розмір і структура капіталу визначаються як по поточній
діяльності, так і за її економічних наслідків, а також за можливостями
фінансування інвестицій і реструктуризації підприємств, що також впливає на
їх ефективність і визначає вартість компанії. У зв’язку з цим найважливішим
завданням підприємств є визначення оптимальної структури капіталу
підприємства та найбільш ефективне його використання з метою підвищення
ефективності роботи підприємства загалом. Основне завдання при управлінні
капіталом полягає у формуванні та підтримці його оптимальної структури, яка
зможе найбільш повно задовольнити стратегічні цілі підприємства. Більшість
вітчизняних вчених не мають єдиної думки щодо теоретичних підходів до
управління структурою капіталу та можливості її оптимізації. Проте зарубіжні
науковці у своїх працях пропонують декілька концепцій теорії структури
капіталу (рис 1).
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Фірма намагається знайти «оптимальну» структуру капіталу, щоб мати
найкраще поєднання боргу і капіталу. Інші витрати, такі як податки,
витрати на агентство і витрати на банкрутство, також враховуються при
виборі компромісу.

Теорії асиметричності
інформації

Базується на визначеі фінансової стійкості підприємств. Згідно з цим
підходом стійке фінансове становище підприємства визначається достатньо
високим рівнем коефіцієнтів поточної ліквідності та забезпеченності
власними коштами. Також його визначають високою рентабельністю
капітала. Досягнення критичної та катастрофічної фінансової стійкості є
наслідком неефективних рішень щодо формування та використання товарноматеріальних запасів і здійснення авансових витрат, неможливості реалізаціїї
накопичених товарних запасів відповідно до термінів повернення позик та
погашення зобов’язань по ним.

Усі моделі, що ґрунтуюься на припущенні про асиметричність інформації
діляться на інвестиційні та сигнальні. Інвестіційні моделі припускають, що
структура капіталу використовується менеджерами для підвищення
ефективності інвестиційних проектів. Згідно з іншими структуру капіталу
використовують у якості інформатора для зовнішніх інвесторів. Кількість
пайових або боргових цінних паперів вказує на тип фінансування, до якого
схиляються власники підприємства.

Поведінкові
теорії

Структура капіталу підприємства визначається для двох типів підприємств:
левериджованого та нелевериджованого. Автори допускають існування
ідеального фондового ринку і вважають обидва підприємства рівними по їх
вартості

Поведінкові теорії заперечують існування оптимальної структури капіталу,
при її формуванні враховуються поведінка та дії підприємств-посередників,
що опинилися в аналогічній ситуації, також встановлюється зв’язок між
рішеннями менеджерів та очікуваннями сприйняття цих рішень інвесторів.

Моделі
стейкхолдрів

Інституціональні підходи

Традиційні підходи
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Стейкхолдери вважають за краще проведення фінансування будь-яких
інвестиційних проектів за рахунок пайового фінансування. Згідно з цією
моделлю власний капітал підприємства має бути незмінним та слугувати
гарантом повернення зобов’язань, отриманих завдяки організаційному
капіталу, а на вартість підприємства значною мірою впливатимуть шокові
ситуації.

Рис. 1. Теорії структури капіталу
Спираючись на розглянуті теорії структури капіталу можемо дійти до
висновку, що безпосереднє їх використання в умовах розвитку економіки знань
є неможливим. Це пов’язано з тим, що моделі не враховують прямого впливу
використання інтелектуального капіталу. Ряд підходів є неможливим для
вітчизняних підприємств через складність отримання необхідної інформації та
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її незіставність. Тому необхідно удосконалити методичне забезпечення щодо
аналізу структури капіталу підприємства.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ
ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Кожне підприємство потребує використання стратегічного підходу при
розв’язанні завдань, які стосуються маркетингової товарної політики. Останнім
часом, підприємства, які перебувають у приблизно однакових важких умовах
існуючої ринково-економічної ситуації, обирають різні варіанти розв’язання
своїх товарних проблем. У той час, коли одні проявляють повне невміння і
безпорадність, інші, дотримуються принципів і методів маркетингу та
знаходять перспективні шляхи.
Багато вітчизняних та закордонних вчених зацікавлені у дослідженні
даної проблеми, а саме: Ф. Котлер [1], І. Ансофф [2] , Ж.Ж. Ламбен [3],
С.М. Ілляшенко [4], З.С. Каїра [5], Ю.О. Васютинська [6], С.О. Малюк [7],
А.Ю. Могилова [8], Є.В. Крикавський [9] та інші. Але питання щодо
формування ефективної маркетингової товарної політики залишається і досі
актуальним та потребує подальших досліджень у зв'язку з мінливим зовнішнім
середовищем.
В умовах ринкової економіки будь-яка фірма змушена самотужки
обирати стратегії і дії здійснення товарної політики. Щоб забезпечити надійну
систему забезпечення асортименту, безперервний збут і стабільний прибуток,
підприємство повинно спиратись на товарну стратегію та постійно її
удосконалювати.
Товарна стратегія виробляється на майбутнє та складається з трьох
стратегічних напрямків, які направлені на підвищенні купівельної
спроможності наявного на фірмі товарного асортименту, а саме такі: інновація
товару, варіація товару та елімінація товару [10].
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Інновації товару, має на увазі програму виготовлення та запровадження
новинок. Термін «новинка» застосовується як у сенсі удосконалення, оновлення
асортименту, так і як оновлення та удосконалення послуг, які надаються
споживачам.
С. М. Ілляшенко вважає, що інновація може бути у вигляді нової
продукції чи виду послуги, також як нова технологія виробництва або збуту, а
також у організаційній, технічній, фінансовій, науково-дослідній,
маркетинговій та інших сферах діяльності [11].
За думкою Є. В. Крикавського, інновацією товару є розробка та
впровадження нової продукції чи послуги, які за формою реалізації можна
розділити на диференціацію та диверсифікацію товару [9].
Пропонується зупинитись на визначеннях диференціації та
диверсифікації для уточнення цих понять. Диференціація товару – це певні
зміни у продукції, які роблять її відмінною від аналогічної продукції
конкурентів. Вона базується на підвищенні купівельного попиту за рахунок
збільшення різноманітності асортименту та включає в себе створення різних
варіантів товарної пропозиції між товарами, що є однотипними та між товарами
одного виробника, орієнтованими на різні сегменти ринку.
Ж. Ж. Ламбен вважав, що диференціація товару є розробкою та
підготовкою до продажу, виведення на ринок додаткових до вже наявних на
ринку варіантів товару [3].
Щодо стратегії диверсифікації товару, то їй належить спеціальне місце в
маркетинговій товарній політиці підприємства. Ця стратегія використовується
у випадку, коли підприємство починає розробляти додаткові товари для нових
ринків збуту [4].
Варіація товарів, які існують на підприємстві використовується для
підтримки безперервності збуту. Вона допомагає стабілізувати збут, і сприяє
зростанню продажів та прибутку і, при цьому, не впливає на сталу поведінку
споживачів. Суть варіації полягає не в кардинальній зміні існуючої виробничої
програми, а в її відносно невеликій зміні. Завдяки удосконаленню
характеристик продукції, варіація його уніфікує та робить комплексним і
зручним. Також, варіація товарів сприяє зростанню його привабливості, робить
наголос на його унікальності та престижності зовнішнього оформлення [10].
Успішна товарна політика вимагає постійного контролю, який
виконується для того, щоб завчасно попередити про зниження обсягів продажу
та вжити заходи, щодо оптимізації товарного асортименту підприємства. Для
розробки таких заходів, необхідно дослідити i проаналізувати причини
зниження обсягів продажу, збільшення товарних запасів та зменшення
прибутку. Обсяг продажу може зменшуватись у випадку, коли загострюється
конкуренція на ринку, споживачі змінюють свої смаки або коли товар став
морально застарілим. Щоб усунути ці причини, потрібні немалі кошти. Якщо
підприємство не може нормалізувати стан своєї товарної пропозиції на ринку,
то воно повинно розробити стратегію елімінації товару.
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Стратегія елімінації звертає увагу на товари для яких зниження їх
привабливості на ринку і, тому, їх потрібно переатестувати. Виконується
перевірка визначеної продукції, аналізується їх рентабельність, купівельна
привабливість і після перевірки приймається рішення щодо структури
асортименту. Використання цієї стратегії не дає можливості прийняти
остаточне рішення, щодо остаточної зміни асортименту, або виведення товарів
цієї групи з виробництва і потребує додаткового економічного обґрунтування
рішення.
На основі вище викладеного, ми можемо стверджувати, що стратегічний
підхід є невід'ємною частиною при вирішенні завдань маркетингової товарної
політики на будь-якому господарському рівні. Усі рішення, які приймаються у
даній сфері повинні ухвалюватися з урахуванням стратегічних цілей
підприємства. Таким чином, підприємству необхідно мати та постійно
удосконалювати товарну стратегію, що дозволить йому забезпечити надійну
структуру асортименту, постійний збут і стабільний прибуток.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ ТУРИЗМУ В
НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Визначення «туризм» зайняв особливу роль в житті будь-якої людини.
Щорічно мільйони людей подорожують як і всередині країни, так і за її межами
завдяки розвитку туристичної індустрії, яка включає в себе мільйони галузей і
чинників, одним з яких є економічна діяльність в країні. В даний час на
економіку країни туризм надає позитивний вплив так як дана індустрія з
кожним днем прогресує і займає відмітна місце серед інших інших галузей
країни, що дає особливу перевагу подальшому розвитку туристичної діяльності
та її особливого внеску в економіку. Саме за туризмом, як основою туристичної
індустрії і туристичного бізнесу, майбутнє. Якраз туризм в багатьох країнах
привносить суттєвих вклад в ВВП країни, надає робочі місця значній частці
працезможного населення (табл.1).
Таблиця 1
Внесок туризму у формування ВВП і забезпечення зайнятості
Країни
Грузія
Греція
Португалія
Австрія
Естонія
Туреччина
Болгарія
Великобританія
Франція
Угорщина
США
Єгипет
Японія
Білорусь
Україна
Бельгія
Нідерланди

Вклад туризму у ВВП,%
2016
2017
27,4
32,1
19,1
20,0
17,7
17,9
15,2
15,2
15,5
15,4
11,3
11,2
11,2
11,5
10,5
11,0
9,3
9,4
8,0
8,3
7,7
7,9
7,4
10,9
7,1
7,2
6,4
6,2
5,4
5,6
5,4
5,4
5,2
5,0

2018
33,7
20,6
19,1
15,4
15,2
12,1
11,7
11,0
9,5
8,5
7,8
11,9
7,4
6,4
5,4
5,3
5,0

Зайнятість в сфері туризму,%
2016
2017
2018
6,8
8,1
8,6
11,8
12,2
12,7
7,1
7,8
8,1
8,5
8,6
8,7
4,1
4,0
4,0
1,6
1,7
1,8
2,8
2,9
2,9
4,6
4,8
4,8
4,4
4,5
4,6
4,5
4,7
4,9
3,8
3,7
3,7
3,0
3,9
4,4
1,8
1,8
1,8
1,9
1,9
2,0
1,3
1, 3
1,3
2,4
2,4
2,4
5,6
5,6
5,6
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Продовження табл.1

Російська
4,8
4,7
4,8
Федерація
Польща
4,4
4,5
4,5
Молдова
3,1
3,2
3,2
Джерело: складено авторами на основі [1, 3]

1,1

1,1

1,2

1,9
0,8

2,0
0,8

2,0
0,8

Дані табл.1 дозволяють зробити висновок про те, що внесок туристичної
індустрії у ВВП України становить 5,4%. Звичайно, це значно менше, ніж
внесок у формування ВВП України інших галузей і сфер економіки, але все ж
досить істотне значення в порівнянні з іншими видами економічної діяльності.
Якщо ж здійснювати порівняння з іншими країнами світу, то констатуємо
низьке місце України в рейтингу країн світу за вкладом галузі «туризм» в ВВП.
Так, з представлених в рейтингу 175 країн світу Україна займає за критерієм
відсотка туризму в ВВП лише 146 місце. Основною проблемою для стабілізації
економіки і політики в туризмі є збільшення обсягу туризму, одним з
вирішення яких є корінні зміни в наданні сервісних послуг, зміна в сервісному
обслуговуванні, зміна в ціноутворенні. За даними табл.1 частка туризму у ВВП
України становить 5,4%, що значно відрізняється від середньої частки
туріндустрії в інших країнах (порядку 10% ВВП). Потенціал подальшого
зростання ролі туризму далеко не вичерпаний. Необхідно просувати і
підвищувати доступність споживчих властивостей вітчизняних турпродуктів,
розвивати
інфраструктуру,
підвищувати
інформованість
туристів,
диверсифікувати ринок і багато іншого, що дозволить подальшому розвитку
туристичної індустрії та підвищення рівня економічного добробуту країни.
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ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ ЗА СИТУАЦІЇ
ПАНДЕМІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Глобалізаційні процеси, що охопили світову соціально-економічну
систему і є реаліями сьогодення, мають як позитивні, так і негативні наслідки
для суспільства. В якості таких негативних наслідків є загрози для людства під
час виникнення та поширення тяжких вірусних інфекцій, що набуває характеру
пандемії.
Це впливає на здоров‘я населення планети та призводить до кризи у
багатьох взаємопов’язаних сферах промисловості та економіки взагалі. Тоді
для протидії поширення захворюваності запроваджуються карантинні заходи,
що передбачають ряд заборон для здійснення діяльності суб’єктами економіки.
Так наприклад, як свідчить світова практика, під час карантину під заборону
потрапляє: діяльність театрів, кінотеатрів, музеїв, інших культурних і
розважальних установ; діяльність з проведення масових заходів (концерти,
виступи, спортивні змагання; діяльність спортклубів і фітнес-центрів;
діяльність закладів громадського харчування (крім роботи на винос і / або
доставку); діяльність ринків (продовольчих, господарчих і будь-яких інших);
робота торгівельно-роздрібної мережі (окрім торгівлі зі списку дозволених);
припиняється діяльність агентів туристичної сфери, значно обмежується
пасажиропотік та припиняються окремі логістичні потоки. Невизначеність
часу зупинки та значні економічні втрати дуже болісно впливають на ці сфери
діяльності.
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У той же час, деякі сфери під час карантину отримують великі прибутки,
бо їх товари та послуги набувають підвищеного попиту. Це наглядно
демонструє ситуація з COVID-19 в Україні та світі загалом, коли, щоб запобігти
зараженню, населенню рекомендується уникати місць масового скупчення
людей. Перше, що випливає з цієї рекомендації, це перехід від традиційних до
онлайн продажів та доставки. І зважаючи на той факт, що під час епідемій
значна частка людей не відмовляються від купівлі звичних для них побутових
речей, меблів та одягу, це дає можливість заробітку для компаній, що
працюють в онлайн режимі, таких як: Rozetka, Amazon, Casta та інші. Вони
отримують в такій ситуації більше, ніж в інший час, мають більший обсяг
замовлення, а відповідно і прибутку[1].
Далі за затребуваністю у споживачів у переліку йдуть телепослуги. Це ще
один з наслідків тривалого знаходження населення вдома. Щоб зайняти свій
вільний час, люди вмикають телевізор та користуються послугами каналів
Netflix, Disney+, BBC та інших операторів цього ринку. Відповідно їх перегляд
збільшується в рази, що приносить компаніям зростання доходів.
Неможливо не зачепити і зростання впливу реклами на глядачів на
телебаченні. Під час карантину рекламодавці можуть заповнити канали
більшою кількістю реклами та отримувати більшу частку доходу.
Навчальні заклади закриваються під час епідемії, але, як спостерігаємо,
для користувачів освітньої послуги навчання не припиняється. На допомогу
традиційній формі приходить формат онлайн, тобто дистанційне навчання,
тобто цей ринок також отримує можливості для розвитку і отримання
прибутків.
Крім того, через мінімізацію виходів на вулицю й живого спілкування та
враховуючи потребу людей в комунікації, свою частку прибутку отримують і
соціальні мережі, такі як Facebook, Tik Tok, Instagram та інші [2].
Неможливо не врахувати інші схильності людини, такі як ігри, будь-то
азартні чи ні. Під час цих подій всі онлайн ігри, що потребують фінансових
внесків, збільшують свій дохід за рахунок ще більшого проведення часу у грі.
До таких можна віднести World of Tanks, Minecraft, Pari Match та інші. Окремо
можна виділити розробку нових комп'ютерних ігор, які дозволяють відтворити
життєві ситуації у Світі. Зрозуміло, що на хвилі епідемії Коронавірусу їх може
стати більше. Але і вже ті, що існують також отримують своє. Наприклад, гра
Plague lnk, в якій можна створити свій вірус та розвивати його для подальшого
зараження планети та знищення всього населення, підвищила свої продажі
зараз, хоча була створена у 2012 році. Так всього, за даними сервісу App Magic,
з 19 січня 2020 року виручка iOS-версії додатку збільшилась з 16 до 60 тисяч
доларів на день, тобто зростання складає 275%[3].
Відбуваються зміни і в структурі витрат населення. Що найбільше б'є по
кишені людей - це комунальні послуги, а саме електроенергія, газ та вода, обсяг
споживання яких під час тривалого перебування вдома значно зростає.
Звісно, в цей список потрапляє і фармакологія. Через паніку населення,
яке скуповує всі ліки, захисні маски, дезінфікуючі засоби, що на їх думку
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можуть захистити від хвороби, внаслідок чого значно підвищуються обсяги
продажу та виробництва цих товарів. Крім того, це ще створює можливості для
спекуляцій і встановленні завищеної ціни на відповідні товари внаслідок
ажіотажного попиту на них як негативний момент, але в той же час це може
створювати перспективи для бізнесу. Так, наприклад, у випадку з захисними
масками, то в умовах дефіциту, як бачимо, з’явилися можливості для
підприємців щодо розгортання їх виробництва. Як спостерігаємо в
вітчизняному середовищі, за місяць карантину став актуальним пошив
захисних тканинних масок, які розкуповуються швидко за рахунок того, що
вони багаторазові, коштують недорого, як для тканинної маски, та можуть мати
найрізноманітніший дизайн. Такий товар стає має найбільший попит під час
пандемії та епідемії як в Україні, так і в світі загалом.
Щодо ситуації з продовольчими товарами, то зрозуміло, що в найбільш
виграшному стані опинилися великі торгівельні мережі, які мають найбільший
виторг. В той же час, інші агенти ринку також активізуються, щоб протистояти
впливу великих монополістів та якось вижити. Під час карантину, коли ринки
закриваються, а товар залишається і може зіпсуватися, торгівля не
припиняється. У соціальних мережах створюються групи, наприклад у
Facebook для м. Херсон була створена група "Ринок Херсонський онлайн", де
споживачам пропонуються та продаються різноманітні товари та послуги, що
дає змогу говорити про можливе створення постійного онлайн-сервісу, який
може замінити звичайний ринок, якщо не повністю, то більшою мірою.
Подібна тенденція, на протидію впливу господарських дискаунтерів, у
соціальних мережах спостерігається і для миючих засобів, санітайзерів та
засобів, що використовуються для дезінфекції домівки та виробничих
приміщень.
Таким чином, під час пандемії, не дивлячись на ряд заходів до яких
вдаються уряди більшості країн світу, для підтримки вразливого бізнесу,
надаючи податкові пільги, кредити та субсидії, деякі галузі, а саме, туристична,
розважальна, громадське харчування, пасажирські перевезення, торгівля
предметами розкоші будуть мати значні збитки від короно-кризи. Під час
глобальної епідемії, коли страждають багато прямо або опосередковано
взаємопов'язаних сфер виробництва, економіки окремих країн та світу взагалі,
змінюється структура споживання населення, певні галузі, а це: онлайнпослуги, фармакологія та телепослуги, виробництво продовольчих товарів
масового попиту, навпаки, набувають можливості для розвитку та збільшення
власних прибутків.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА – ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Розвиток креативної індустрії з кожним роком набуває актуалізації та
популяризації. Інтелектуальна власність та інтелектуальні ресурси
розглядаються як нові можливості для розвитку успішної економіки.
Соціально-економічне становище країни та її громадян спонукають до нових
креативних розробок, що стимулюватимуть ріст доходів бюджету, збільшення
робочих місць, інвестиційну привабливість країни та підвищення добробуту
громадян.
Креативна економіка виступає головним напрямком новаторського
розвитку. Це економіка, сутність якої полягає в нематеріальних цінностях, а
саме: в креативному та творчому потенціалах людини, її вміннях і талантах, що
в підсумку впливає на прискорення економічного росту. Такі значущі ресурси,
як капітал, земля та робоча сила змінюються на інтелектуальну власність.
Головним інструментом виступає людський мозок, як найбільш коштовний
економічний ресурс, а креативність сприяє досягненню найліпших результатів.
Вона проявляється в посиленні творчого потенціалу людини, її вмінню творчо
та неординарно підходити до генерації ідей та вирішення проблем, у здатності
правильно реагувати на нововведення.
Креативна економіка має великий потенціал. До неї належать галузі, які
базуються на створенні та використанні інтелектуальної власності: сценічне
мистецтво; музика; дизайн; література і видавнича діяльність; медіа та ІТтехнології; архітектура; реклама, маркетинг і PR; бібліотеки, архіви та музеї;
художні промисли та ін.
Україна володіє потужим творчим та інтелектуальним ресурсом, але на
сьогодні креативна економіка в нашій державі лише починає свій розвиток,
отже є нестабільною та незначною у сфері бізнесу. Набирають популярності
такі галузі креативної індустрії як: ІТ-технології, дизайн, мода, архітектура.
Ринок ІТ-технологій в Україні на сьогодні є найпопулярнішим. Українці,
задіяні в ІТ-індустрії, формують інвестиційно-привабливий імідж нашої країни,
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тим самим сприяють зміцненню та розвитку економіки. За даними статистики
на сьогодні в ІТ-сферах налічується близько 185 тис. фахівців. Що стосується
експорту, то українські ІТ-компанії закордоном надали свої послуги на сумму
$ 2,43 млрд, що перевищує на 15% минулорічні показники. Вчені
затверджують, що з кожним роком ринок ІТ-технологій України буде стрімко
розвиватися. Таку динаміку не показує жодна з українських індустрій.
В архітектурній сфері теж спостерігається тенденції розвитку. На
сьогодні наші архітектори користуються попитом в пострадянських країнах та
регулярно перемагають у тендерах по великих проектах.
Послуги дизайну в сфері моди є більш популярними в Україні порівняно
з архітектурою. Останнім часом відбувається все більше показів мод (fashion
weeks, fashion days). Наразі українське виробництво поширюється швидкими
темпами: проходять маркети та ярмарки, де представлені молоді українські
бренди.
Наша держава знаходиться у нестійкому соціально-економічному
становищі, тому розвиток креативної економіки може стати своєчасним
рішенням для багатьох проблеми. Для цього потрібний комплексний підхід:
- розробка новітніх моделей територіального розвитку суб’єктів та
секторів креативних індустрій;
- організація підтримки тих, хто має наміри розвиватися в цій сфері;
- запровадження грантових програм;
- створення сприятливих умов для відкриття нових підприємств в сфері
креативної економіки;
- вирішення проблем з фінансуванням та залученням інвестицій;
- запровадження системної політики формування інфраструктури.
Також дієвим методом для розвитку креативної економіки є поширення
та розвиток таких публічних креативних просторів як: коворкінг, хаб, хакспейс
та ін. В таких місцях люди можуть презентувати та ділитися з однодумцями
своїми креативними ідеями та проектами..
Впровадження креативної економіки в Україні послужить для вирішення
таких важливих та болючих питань: зниження рівня безробіття; збільшення
частки ВВП; поєднання науки та мистецтва, креативності та інновацій;
поліпшення якості життя.
Отже, креативна економіка – відносно новий феномен в Україні, який
базується на творчості та креативних здібностях людини. Це тривалий та
багаторівневий процес. Втілення концепції креативної економіки відкриває
нові можливості розвитку соціально-економічного прогресу. Наша країна має
всі шанси для розвитку високого рівня креативної економіки, що
забезпечуватиме економічний успіх країни та громадян на довгі роки.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ПІДТРИМАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Становлення та гармонійний розвиток ділової репутації набуває
вагомості та актуальності саме для підприємств та організацій пострадянських
країн (зокрема й для України), оскільки незважаючи на відсутність до 1991 р.
самого поняття «репутаційного менеджменту», непоправної шкоди ринковому
реформуванню завдали так звані «трасти», «піраміди», що виникали та зникали
в першій половині 90-х pp. (не кажучи про результати депозитних вкладів
населення до Ощадбанку СРСР).
За часів незалежності рівень довіри, репутація почали враховуватися при
формуванні стратегій деякими підприємствами, організаціями. Перш за все це
стосується іноземних корпорацій через представництва в Україні. Але рівень
довіри залишається й до теперішніх ринкових структур критично низьким
(зокрема це стосується фінансових установ (приміром, банків). Адже значна
частина українських комерційних банків (понад 50) збанкрутували протягом
2014-2018 рр., на їх місце виникали нові, частина з яких теж збанкрутувала.
Аналогічна ситуація і зі страховими компаніями, трастами тощо. В Україні
спостерігається криза довіри. Однією із найважливіших причин цього явища
виступає низький рівень комунікування підприємств та організацій із
громадськістю країни. Без завоювання довіри з боку народу, без зміцнення
власного рівня репутації саме ринковими структурами будь-який крок щодо
подолання вказаної кризи є та буде приреченим на невдачу [2, c. 122].
Узагальнюючи трактування сутності ділової (корпоративної) репутації
фахівцями запропоновано розуміти як «стратегічний нематеріальний актив, що
може приносити додатковий рівень прибутковості. Він формується поступово
із сукупності уявлень контактних аудиторій про підприємство (організацію)
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впродовж всього їх життєвого циклу на основі якості товарів/послуг, що
пропонуються споживачам, економічних, екологічних, культурних, соціальних
та ін. аспектів діяльності» [2, c. 121].
А система репутаційного менеджменту (тобто система управління
репутацією підприємств/організацій, її рівнем) виступає системною,
комплексною діяльністю, що є спрямованою на підвищення рівня їх
репутаційного капіталу. Вказана діяльність повинна включати в собі активне
застосування комунікаційно-організаційних ресурсів задля «профілювання»
корпоративної, галузевої, персональної тощо репутацій [3].
Зокрема, як показало дослідження, вітчизняні партнери підприємств
харчової галузі України занадто звужено розглядають інструментарій
формування та реалізування високоефективного репутаційного менеджменту.
Вони виокремлюють лишень умови контрактів/договорів та їх дотримання
компаніями-виробниками продукції (перш за все щодо «програми партнерської
лояльності» та рівень соціальної захищеності для їх працівників, програми
підвищення рівня їх довіри до підприємства [1]. Хоча, репутаційний
менеджмент повинен включати значно ширше коло інструментарію задля
високого рівня ефективності його реалізування.
На сьогодні засоби масової інформації є та залишатимуться
найвпливовішим джерелом отримання інформації. Останніми роками акцент їх
роботи дещо перемістився із радіо та телемовлення в мережу Інтернет. Але й
надалі вони є найвпливовішим джерелом інформування.
Саме тому ЗМІ повинні застосовуватися крупними українськими
підприємствами/організаціями
як найважливіший
інструмент
задля
формування, підтримання та розвитку їх ділової репутації. Одночасно, ЗМІ є
однією із основних цільових аудиторій для репутаційного менеджменту. Саме
з ними підприємствам/організаціям необхідно будувати довгострокові
високоефективні комунікації в крупних іноземних компаніях
створені
спеціальні PR-підрозділи, для так званих «media relations».
Задля
формування
високоефективної
системи
репутаційного
менеджменту українським підприємствам/організаціям необхідно постійно
здійснювати репутаційний аудит всіх без виключення власних бізнес-процесів,
задля виявлення ризиків репутації, формувати перелік джерел ризиків за рівнем
їх пріоритетності, небезпечності та потенційного розміру можливої шкоди,
приймати управлінські рішення щодо укладання договорів (контрактів, угод) із
підозрілими контрагентами на підставі висновку внутрішнього відділу безпеки
(чи на базі аутсорсингу), постійно моніторити діяльність (зокрема й рівень
репутації) ключових постачальників, інших партнерів, інформаційне
середовище щодо згадувань про власну компанію, реагуючи вчасно (деколи це
потрібно робити миттєво) на компрометуючі її матеріали тощо.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРІМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В
УКРАЇНІ
Інтерім-менеджмент – це особливий вид управлінських послуг, суть яких
полягає в наймі на тимчасовій основі фахівця вузького профілю для вирішення
конкретного бізнес-завдання, з яким підприємство не може впоратися за
допомогою власних ресурсів. Такий тип послуг як інтерім-менеджмент вперше
виник в 70-х роках минулого століття в Голландії в період економічної кризи.
В ті часи інтерім-менеджмент дійсно виконував тільки одну функцію –
допомога підприємствам в кризовий період, порятунок бізнесу від розвалу [1].
Згодом ця послуга почала набувати все більш широкої популярності і на даний
момент для більшості українських підприємств є актуальною.
«Супер-профі» – так найчастіше називають інтерім-менеджера. На очах у
всіх за короткий час він повинен здійснити докорінні зміни. Головна
відмінність interim management (з англ. - «тимчасове управління») від
традиційного антикризового управління полягає в тому, що «хворе»
підприємство купує послуги фахівця, який володіє вищими, ніж йому потрібно,
кваліфікацією та професійними компетенціями. Розрізняють шість категорій
інтерім-менеджерів, класифікованих за головною ознакою – цілі використання
їхніх послуг замовниками.
Перша категорія – це інтерім-прогрессори, тимчасові менеджери, метою
діяльності яких є досягнення прогресивних змін в організації. Завдання
прогресором – запустити процес саморозвитку, (саморозвиток характеризує
внутрішні зміни, а прогресування – зовнішні результати). Інтерім-прогресорів
слід залучати до управління, коли необхідно:
•
підняти
на
новий
рівень
або
значно
збільшити
конкурентоспроможність бізнесу;
•
здійснити поворот в новому стратегічному напрямку;
•
привнести нове бачення і розуміння бізнесу;
•
провести реінжиніринг бізнес-процесів;
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зробити «прорив» за рахунок досвіду і технологій;
•
змінити принципи і методи управління;
•
провести зміну організаційної структури і т.д.
Друга категорія отримала умовну назву «терапевти». Такі менеджери
отримують завдання з налагодження роботи в певному підрозділі або
функціональній області організації-замовника, як управління людськими
ресурсами, фінансове управління, документообіг тощо.
Третя категорія інтерім-менеджерів – це так звані «замісники», роль яких
полягає в тимчасовій заміні посадових осіб, що відсутні з певних причин, або
підтримці деяких функцій на підприємстві протягом певного періоду. Інтерімзамісники не повинні вносити суттєвих змін в управління, а лише підтримувати
його на певному рівні протягом визначеного періоду.
Четверта категорія – «чистильники», тобто менеджери, яких тимчасово
запрошують на підприємство з метою усунення окремих негативних факторів
стримуючих ріст ефективності бізнесу. Такі менеджери користуються попитом
зазвичай перед реорганізацією бізнесу.
П’ята категорія інтерім-менеджерів – «дизайнери». Інтерім-дизайнери
залучаються на підприємство з метою змінення зовнішньої привабливості
компанії для інвесторів, акціонерів та потенційних покупців бізнесу. До таких
менеджерів існують окремі вимоги: навички переконання, публічних виступів,
ораторські здібності, вплив на аудиторію, продаж ідей тощо.
Шоста категорія інтерім-менеджерів – це «могильники». Такі менеджери
відрізняються від усіх попередніх категорій тим, що перед ними стоїть задача
не росту бізнесу, а навпаки, професійного припинення діяльності підприємства
[2].
Країни, що є лідерами у залученні інтерім-менеджерів на підприємства –
це Великобританія, Німеччина, Бельгія, Австралія, США, Франція та Ірландія.
Частка підприємств, що користуються інтерім-послугами в цих країнах
становить біля 62%. В Україні інтерім-менеджмент – це досить нове явище,
проте, як і будь-яке нововведення, має пройти період первинного ознайомлення
споживача з новою послугою та її випробування, перш ніж стане зрозумілим,
звичним і почне користуватися стійким попитом. В Україні частка підприємств,
що користуються інтерім-послугами складає біля 20%. Це беззаперечно
потрібна послуга, яка є затребувана, але на даний момент попит на неї
латентний (прихований), оскільки потенційні споживачі не здогадуються про
такий спосіб вирішення проблем організації. Українські підприємці не завжди
розуміють користь інтерім-менеджерів та мають страх порушення
конфіденційності через допущення до керівництва в організації сторонніх
спеціалістів [3].
Для вирішення даної проблеми необхідно донести до потенційних
споживачів переваги використання інтерім-менеджменту, а саме: швидкість
залучення; інтерім-менеджери не бояться критики, а враховують її та,
використовуючи надані їм повноваження, досягають поставлених цілей;
інтерім-менеджери більш об’єктивно дивляться на бізнес-процеси
•
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підприємства; вони мають стратегічне мислення та здібності до впровадження
нових рішень; залучені спеціалісти чітко сфокусовані на результаті.
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МАРКЕТИНГ: ПРОЦЕСИ ПРИ УПРАВЛІННІ
Насамперед ми почнемо з суцільно поняття: що таке управління
маркетингом? У досить вузькому розумінні управління маркетингом позначає
себе як планування ірреальне та реальне виконання функцій пов’язаних з
управління маркетинговою діяльністю будь-якого підприємства. По своїй суті
управління маркетингом являє собою одночасно і стратегію, і одну з
функціональних підсистем підприємства.
Сутність та мета маркетингу полягає у тому що, треба продавати або
виробляти те, що будуть купувати. Тобто маркетинг як и уся взагалі економіка
тісно пов’язана з попитом та пропозицією. Ще у далекому 1960 році, було
запропоновано концепцію «5Р», що являло собою основний принцип
маркетингового функціонування (табл.1), яку у свою чергу розробив
Дж.Маккарті[1.].
Як і усе що стосується попиту, сутність маркетингу пов'язана з вивченням
і задоволенням потреб і потреб цільового споживача. Головне в змісті
маркетингу - це підхід двоплановості, тобто з однієї сторони , це вивчення
ринку та попиту, смаків і потреб споживача, а з іншого боку - це активний вплив
на ринок та вже існуючий попит, потреби та купівельні переваги [2].
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Таблиця1
Концепція «5Р»
Складові концепції

Функції

PRODUCT

Продукт, послуга та товарна політика фірми.

PLACE

Місце продажу, політика розподілу товару.

PRICE

Цінова політика фірми.

PROMOTION

Політика стимулювання збуту.

PUBLIC RELATIONS

Формування іміджу фірми.

Це і є основа маркетингової діяльності, зміст його основних елементів та
функцій в управлінні (рис.1).
Основні принципи маркетингу

Сегментація
- орієнтація
діяльності
фірми не на
весь ринок у
цілому ,а, на
цільові
сегменти

Орієнтація
фірми в
бізнесі на
довготривали
й результат.

Облік
можливостей
фірми

Інновації орієнтація
діяльності фірми
на нововведення
.

Адаптація постійне
пристосуван
ня
виробництва
під мінливі
потреби і
потреби
споживачів

Рис.1. Основні принципи маркетингу
Під управлінням маркетинговою діяльністю розуміють аналіз, ретельне
планування, та втілення в життя. А також це суцільний контроль за
проведенням заходів, направлених на встановлення і підтримання обмінів з
цільовими покупцями заради досягнення отримання прибутку, зростання
обсягів попиту та безпосереднє - збільшення частки ринку. Завдання управління
полягає у впливі на рівень або час і характер попиту, щоб це допомагало
підприємству у досягненні нею цілей. Існує п'ять різних підходів в управлінні
маркетингом:
1. Концепція вдосконалення виробництва - споживачі віддають перевагу
товарам з низькими цінами, треба знижувати витрати у виробництві.
2. Концепція вдосконалення товару виходить з того, що споживачі
віддають перевагу якісні товари і в цьому випадку стимулювання збуту не
потрібно.
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3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль базується на тому, що
товари не будуть купувати без значних зусиль у сфері збуту і стимулювання.
4. Концепція маркетингу будується на твердженні, що фірма повинна
виявити за допомогою досліджень запити і потреби точно окресленого ринку і
забезпечити їх бажане задоволення.
5. Концепція соціально-етичного маркетингу проголошує своїм
принципом досягнення цілей організації і її здатність забезпечити споживчу
задоволеність і довготривале благополуччя і споживача і суспільства в
цілому[3].
Проаналізувавши усе вище сказане, ми можемо впевнено сказати що
управління маркетингом – це розумне управління попитом, та по своїй суті, є
одночасно і стратегію, і однією з функціональних підсистем підприємства.
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АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГУ
Маркетинг спрямований на рішення проблем споживача. Сучасні
тенденції розвитку навколишнього світу, способу і стилю життя людей
призводять до того, що споживач стає іншим. У цьому плані можна говорити
про наступні прикмети: брак часу веде до зростання потреби в зручних і
простих речах, які не потребують багато часу для свого придбання; в результаті
посилення конкуренції і розширення ринкових пропозицій має місце більш
високу очікування від послуг і якості продуктів. Конкуренція стає все
жорсткішою.
Вищесказане підкреслює значимість аналізу перспективності бізнесу в
широкому плані - скажімо, на основі моделі п'яти конкурентних сил М.
Портера. Це слід робити ще до вироблення заходів щодо підвищення
конкурентоспроможності компанії в традиційному плані, тобто всередині самої
галузі.
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

61

В останні роки багато компаній бачать можливість зростання в
завоюванні споживчої лояльності, а не в прагненні домінувати на ринку,
пригнічуючи конкурентів. Злиття і поглинання, які можна розглядати як
стратегії посилення позицій в конкурентній боротьбі, в рівній мірі призводять
як до успіхів, так і до провалів [1].
Все частіше велику цінність представляє володіння маркою товару, а не
заводом по його виготовленню. Якщо хтось виробляє краще і дешевше, може
бути, краще нічого самим не робити: компанії може нічого не належати, крім
торгової марки. Головні проблеми в такому випадку - проблеми управління.
Отже, зростає роль маркетингу взаємовідносин.
Спостерігається тенденція зниження ефективності реклами. Посилився
негативне ставлення до реклами через її настирливого, дратівної характеру.
Зростає роль маркетингу, заснованого на CRM-технологіях. CRM - це
спрямована на побудову стійкого бізнесу концепція і бізнес-стратегія, ядром
якої є «клієнто-орієнтований» підхід. Ця стратегія заснована на використанні
передових управлінських і інформаційних технологій, за допомогою яких
компанія збирає інформацію про своїх клієнтів на всіх стадіях прийняття
рішення про покупку [1].
Серед позитивних аспектів діяльності маркетологів відзначено, що вони
прагнуть поліпшити розуміння споживачів і підвищити їх лояльність, а також
навички створення марки продукту, здійснення нововведень і розробки
стратегії.
Можна виокремити такі основні завдання посилення ролі маркетингу
взаємовідносин зі споживачами [2].
Перше завдання - створити, підтримувати і використовувати багату базу
даних про споживачів, засновану на інформації, отриманої з усіх каналів і точок
дотику з споживачами [2].
Друге завдання - використання функціонально-вартісного аналізу і
аналізу життєвих цінностей споживачів, з тим щоб з'ясувати, хто є прибутковим
споживачем [2].
Третє завдання - сформулювати пропозиції, орієнтовані на споживачів,
які передаються персональним чином [2].
Четверте завдання - активізувати взаємодію споживачів і компанії
шляхом створення в компанії контакт-центру та веб, більш широкого
використання телемаркетингу [2].
З точки зору посилення значущості стратегічної орієнтації в цілому і
маркетингу зокрема слід відзначити тенденцію розвитку різних партнерських
відносин і перш за все з існуючими споживачами.
Сучасні тенденції розвитку партнерських відносин зумовили появу і
швидке розвиток маркетингу відносин, тобто виду маркетингу, в основі якого
лежить побудова взаємовигідних довгострокових відносин з ключовими
партнерами: споживачами, постачальниками, оптовими і роздрібними
торговцями. Метою маркетингу відносин є максимізація кінцевих результатів
своєї діяльності за весь період контактів з ключовими клієнтами.
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В сучасних умовах акцент в діяльності компаній зміщується з
виробництва і продажу продуктів на вибір цінностей, їх створення та передачу
споживачам і, як підсумок, перехід на маркетинг, який рухається споживачем.
У маркетингу, рухоме споживачами, в якості головного принципу
організації діяльності компанії розглядаються споживчі сегменти. Звідси
випливає посилення ролі сегментації шляхом проведення спеціальних якісних і
кількісних досліджень [1].
Розвиток цілісного маркетингу істотно змінює роль відділу маркетингу.
Маркетинг занадто важливий, щоб їм займався тільки один цей відділ. Завдання
відділу маркетингу - це координація робіт з маркетингу. Маркетологи повинні
домагатися більшого впливу в компанії, якщо вони хочуть бути головними
архітекторами бізнес-стратегії. По суті справи, мова йде про підняття
маркетингу на загально-корпоративний рівень.
У висновку можна відзначити, що в міру входження України в
цивілізовані ринкові відносини, усвідомлення ролі маркетингу як інструменту
підвищення ефективності вирішення різноманітних проблем життя суспільства,
роль маркетингу посилюватиметься і його інструменти все більше будуть
адаптуватися до конкретних ринкових умов і специфіки діяльності окремих
організацій.
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СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Сучасний економічний розвиток невід’ємно пов’язаний із соціальною
відповідальністю бізнес-структур, яка, найчастіше розуміється як корпоративна
соціальна відповідальність (КСВ). Безпосередньо, концепція КСВ була
запропонована в 1975р. Кітом Девісом, який на основі дослідження діяльності
багатьох корпорацій, встановив, що соціальна відповідальність сприяє розвитку
підприємств, а її нівелювання веде до сповільнення темпів економічного
зростання.
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Одним з постулатів вказаної концепції стало розуміння ролі бізнесу як
«двосторонньої відкритої системи», що передбачає не тільки врахування
інтересів та впливів суспільства, а й відкритість до громадськості. Саме
принцип транспарентності є базовим у формуванні демократичного,
громадянського суспільства і передбачає встановлення діалогу та взаємну
комунікацію між усіма учасниками. При цьому, важлива роль відводиться так
званій «стейкхолдерській теорії фірми», яка запропонована Е. Фріманом
(1984р.) [1,2]. Саме він вводить термін стейкголдер (stakeholder) – зацікавлена
особа в сферу стратегічного управління фірмами, та розглядає зовнішнє та
внутрішнє середовище як сукупність осіб, інтереси яких необхідно враховувати
в діяльності підприємства. В подальшому, даний термін своє відображення
знаходить в міжнародних стандартах, присвячених соціальній відповідальності.
Так, в стандарт ISO 26000 (2010р.) стейкхолдер – це особа або група осіб,
заінтересованих в будь-яких рішеннях або діяльності організації [3]. В іншому
стандарті - АА1000SES [4] - стейкхолдером вважається група, що може
впливати на діяльність організації або, навпаки, здатна відчувати на собі вплив
від діяльності організації, її продукції або послуг і пов’язаних з цим дій.
Спеціально наголошується, що стейкхолдерами не є ті, хто просто може бути
знайомий з організацією або мати думку про неї.
Найбільш вдалим, на наш погляд, є визначення корпоративної соціальної
відповідальності, яке поєднує концепцію стейкхолдерів та сутність соціальної
відповідальності бізнесу, що належить колективу дослідників КНЕУ [5]. Вони
розкривають корпоративну соціальну відповідальність як «систему
економічних, соціальних, екологічних заходів, а також етичних норм і
цінностей компанії, які в сукупності забезпечують суспільну корисність її
діяльності, реалізуються на основі постійної взаємодії із заінтересованими
сторонами (стейкхолдерами) і спрямовані на довгострокове поліпшення іміджу
і ділової репутації компанії, а також на набуття конкурентних переваг та
стратегічної стійкості бізнес-структури» [5].
Головним внутрішнім стйкхолдером підприємства є персонал, під яким
розуміється «фізичні особи, що мають трудові взаємовідносини із
роботодавцем на основі трудового договору/контракту, тобто це всі працівники
роботодавця з точки зору тлумачення працівника як такого» [6].
У дослідженні [7] вводиться поняття соціально відповідального
управління підприємством, під яким пропонується розуміти процес управління
з інтеграцією заходів соціальної та екологічної спрямованості до основної
діяльності підприємства, що виходять за межі створення прибутку та
законодавчо встановлених соціальних стандартів у контексті підвищення
добробуту суспільства та локальної громади зокрема, а також забезпечення
сталого розвитку. Це визначення адаптоване до рівня підприємства як складної
економічної системи, в той час коли кадровий потенціал є специфічною
підсистемою управління підприємства, що не дозволяє, під час управління ним
враховувати інтереси навколишнього середовища, громади, суспільства
безпосередньо. Таким чином, під соціально-відповідальним управлінням
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персоналу пропонується розуміти процес управління персоналом підприємства
із взаємним врахуванням цілей та активним залученням підлеглих до процесу
прийняття рішень, що слугуватиме основою для розробки заходів соціальної,
економічної та екологічної спрямованості стосовно персоналу. Даний тип
управління передбачає застосування демократичних стилів управління та
орієнтацію на людей, що добре просліджується в управлінській решітці
(managerial grid) Блейка-Мутона. Саме тип управління 9.9 «Команда» можна
охарактеризувати як соціально відповідальне управління персоналом на
підприємстві.
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СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «КОМУНІКАЦІЯ»
Сучасні реалії господарювання вимагають постійного обміну усе
більшими потоками інформацією за різними напрямками та цілями. Саме обмін
інформацією виражається чере категорію комунікація. Таке визначення є
найбільш узагальненим, в той же час існує цілий ряд визначень, які
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розкривають поняття «комунікація». Сам термін походить з латини від:
іменника - «communicatio» (ім.) та означає «єдність, передача, з'єднання,
повідомлення»; від дієслова – «communico» – «роблю спільним, повідомляю,
з'єдную», є похідним від лат. «communis» – спільний – та розуміється як
«процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо».
Знайшло відображення це поняття і в наукових дослідженнях та учбовій
літературі (рис. 1).
1
засоби повідомлення і зв’язку, інформаційні контакти; процес обміну інформацією
2

процес передачі повідомлення, що включає, як правило, шість елементів:
джерело, повідомлення, канал комунікації, одержувач, а також процеси
кодування і декодування
3

природно-штучна сукупність конкретних систем, що своїми специфічними
засобами реалізує всі відомі функції: переміщення, пересування,
транспортування матеріальних об’єктів; передача інформаційних потоків;
здійснення спілкування людей і живих організмів; зв’язок в локальному,
планетарному та космічному вимірах
передача інформації (звернення) від джерела інформації до одержувача за допомогою
певного каналу

4
5

передача не просто інформації, а її значення, сенсу за допомогою символів.
6
динамiчний процес, який включає не лише потоки iнформацiї, але й всю гаму
психологiчної взаємодiї як всерединi трудового колективу, так i з зовнiшнiми
партнерами

Рис.1. Узагальнення тлумачень категорії «комунікація»
[Розроблено за джерелом1])
Базуючись на сукупності визначень, що наведені на рис. 1. можна зробити
висновки, що:
- категорія комунікація розуміється як іменник та як дієслово, тобто як
певний засіб та дія;
- існує широке (вихзначення 3) та вузьке (визначення 1) розуміння
комунікації;
- комунікації переддбачають не просто процес, а динамічний;
- комунікації передбачають передачу не просто інформації, але й її сенсу;
- процес передачі інформації є структурований: «джерело-одержувач»;
або «джерело, повідомлення, канал комунікації, одержувач, а також процеси
кодування і декодування»;
- стосовно підприємства (визначення 6) передача відбувається не лише
всередині підприємства, але й ззовні.
Окрім того, вважаємо, що:
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1) комунікація передбачає певну ціль, тому можна говорити про
цілеспрямований процес передачі інформації;
2) відбувається модифікація символів передачі інформації залежно від
цільової групи, на яку спрямована інформація.
Таким чином, тлумачення комунікації як процесу передбачає його
розуміння як цілеспрямованого динамічного процесу обміну інформацією між
джерелом та одержувачем за допомогою заздалегідь визначених символів, що є
модифіковані залежно від цільової групи.
Ключовим критерієм при визначенні типу (моделі) інформаційного
процесу є тип відносин між учасниками інформаційного обміну. Зокрема,
інформаційну модель характеризує суб'єктно-об'єктний, монологічний, з
одностороннім зв'язком тип відносин, а комунікативну - суб'єктно-суб'єктний,
діалогічний, із зворотним зв'язком [2]. Однозначно, сучасний тип
комунікативної політики передбачає діалог із усіма учасниками комунікації.
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УПРАВЛІННЯ ОБМЕЖЕННЯМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ПІДПРИЄМСТВ
У процесі дослідження та планування бізнес-процесів обов’язково
виникають певні обмеження, які вимагають своєчасного визначення
можливості їх подолати або усунути (знизити) потенційні негативні наслідки
функціонування та розвитку бізнес-процесів. Деякі закордонні бізнес-аналітики
[1; 2] безпосередньо вказують основні внутрішні обмеження [2], на які варто
звернути увагу при плануванні бізнес-процесів.
Для виявлення «слабких ланків» бізнес-процесів будь-якій діяльності
пропонується використання такого інструменту як «Теорія обмежень системи
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(ТОС)» Е.Голдратта, при цьому пропонується певна послідовність дій, щоб
подолати «обмеження системи» [1]:
1)
Усі важливі рішення на фірмі приймає керівник. Стан справ в даний
момент «не дуже» і відповідальні рішення доводиться приймати часто і багато.
Зараз їх нікому не можна делегувати. Проте при цьому керівник може вжити
заходи до того, щоб приділити максимум часу саме таким стратегічним або
тактичним рішенням.
2)
Залиште неважливі і нетермінові справи у спокої. Надайте
вирішення усіх поточних питань заступникові або старшому менеджерові і
зосередитись на тому, що безпосередньо пов'язане з подоланням кризи. В
даному випадку вимушена концентрація антикризових повноважень в одних
руках - ця слабка ланка. Іншими словами - це внутрішнє обмеження системи,
яке необхідно виявити, навчитися його правильно використати і управляти їм
для поліпшення ситуації у бізнесі. Іншу діяльність слід збудувати так, щоб
керівник зміг результативно вирішувати першочергові складні завдання.
3)
Аналізуючи слабкі сторони свого бізнесу, важливо зрозуміти
причину, тобто встановити причинно-наслідковий зв'язок між проблемою
(зовнішнім симптомом) і чинником, який породжує проблему. Причини
можуть бути різні: спочатку неправильне прогнозування або планування
роботи, «нестикування» між менеджерами офісу і працівниками цеху при
передачі замовлень у виробництво, несвоєчасні постачання матеріалів, низька
пропускна спроможність або поломки устаткування і інші.
4)
Точно встановив причину, можна визначити «слабку ланку» і
призначати «лікування» [1].
При такому підході можна виділити типові проблеми («слабкі/вузькі
місця») приватного підприємництва (рис. 1).
1. Не дотримуються спочатку встановлені договірні терміни
2. По ходу виконання вноситься надто багато змін в проект, виконуються
повторні узгодження, виміри
3. Відсутні або спізнюються необхідні ресурси
4. Йде постійна внутрішня боротьба за те, яке замовлення більш пріоритетне,
в якій послідовності виконувати ті або інші роботи
5. Перевищується бюджет, а збільшувати вартість замовлення не дозволяють
умови договору
6. Багато робіт доводиться виконувати повторно, у т.ч. внаслідок виробничого
браку або неточностей при роботі з інформацією

Рис.1. Типові проблеми приватного підприємництва [Авторська розробка
за джерелом 1]
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кадри (кількість працівників - як занадто мало, так і надто багато,
кваліфікація, мотивація персоналу)

технологія (пропускна спроможність конвеєра, продуктивність
устаткування, властивості використовуваних матеріалів і т. д.)
організаційна структура (надмірна концентрація або не ефективний
розподіл повноважень, залучення занадто великого числа осіб в
процес ухвалення рішення та ін.);
операційна діяльність (неправильно побудований або не регламентований
процес прийняття замовлення, ускладнений виробничий процес, не грамотно
влаштована система контролю)

Рис.2. Місця, де слід шукати слабкі сторони у своїй діяльності
[авторська розробка за джерелом 1])
Вказані ситуації (рис.1) дуже часто доводиться спостерігати в рекламних
компаніях, виробників меблів, метало пластикових вікон, будівельних фірмах
та ін.[1], при цьому «слабка ланка» може знаходитися де завгодно (рис. 2).
Керівники бізнесу на практиці можуть використовувати основні
принципи «Теорії обмежень системи (ТОС)» рекомендують застосовувати 5
основних кроків (рис.3).
Крок 1. Знайти найслабкішу ланку (для цього необхідно зрозуміти, з
чого складається бізнес).
Крок 2. Вирішити, як максимально використати слабку ланку за
наявних умов.
Крок 3. Підпорядкувати цьому рішенню роботу усіх інших
елементів.
Крок 4. Зміцнити слабку ланку (розвинути обмеження системи).
Крок 5. Якщо обмеження усунене, повернутися до кроку 1.

Рис. 3. Основні кроки подолання обмежень для розвитку бізнес-процесів
підприємств (авторська розробка на підставі опрацювання [1])
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Отже, при такому підході (рис. 1 - 3) варто зосередитись на ключових
проблемах, враховувати основні можливості подолання обмежень розвитку
підприємства, намагатись своєчасно виявляти внутрішні обмеження, управляти
та керувати цими обмеженнями..
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Донбаська державна машинобудівна академія
ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
Нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні сприятиме
активізації міграційних процесів. Так, за даними Державної прикордонної
служби, з 2002 по 2018 рік з України виїхали і не повернулися 6,5 мільйона
громадян України [1]. Проведене Київським міжнародним інститутом
соціології у 2018 році опитування щодо міграційних настроїв показало, що 7%
населення України збираються виїхати за кордон в найближчі 6 місяців з метою
тривалого перебування [2].
Найбільш характерною для сучасної України є циркулярна трудова
міграція (регулярний виїзд і повернення), але висновки щодо її обсягів є досить
приблизними. Так, за результатами дослідження Центру економічної стратегії
у 2018 році кількість трудових мігрантів складала 4 мільйони осіб (з яких 2,62,7 одночасно перебували за кордоном) [3]. Міжнародний валютний фонд у
звіті щодо України в січні 2019 року оцінив кількість українських трудових
мігрантів у 2-3 мільйони [1].
Необхідно відзначити, що міграційні процеси в Україні мають як і позивні
так і негативні сторони.
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

70

До позитивних ефектів міграції слід віднести, по перш чергу, значне
надходження грошових коштів трудових мігрантів, що сприяє підвищенню їх
добробуту. Так, НБУ оцінює загальний обсяг міжнародних переказів і потоків
ресурсів до домогосподарств у грошовій та натуральній формі, що надійшли в
Україну з інших країн упродовж останнього десятиліття і головно пов’язані з
міграцією населення, у понад 70,7 млрд. дол. США [4]. Працевлаштування
громадян за кордоном сприяє зниженню рівня безробіття в Україні та його
негативних наслідків. Також досвід праці на закордонних підприємствах дає
змогу отримати нові знання та навички.
Серед негативних ефектів міграційних процесів на особливу увагу
заслуговує тенденція виїзду населення працездатного віку на роботу за кордон,
яка несе «високі ризики для спроможності подальшого кадрового забезпечення
потреб національної економіки власною робочою силою» [4].
Отже, для подолання негативних наслідків міграції, необхідно визначити
основні фактори впливу на міграційні процеси в Україні, що дозволить
розробити заходи щодо покращення ситуації.
За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», основною
мотивацією в бажанні працювати за кордоном є високий рівень зарплати в
інших країна [5].
Так, за даними Державної служби статистики України [6], рівень
заробітної плати в Україні починаючи з 2010 збільшилась приблизно у чотири
рази, але, не зважаючи на це він залишається одним з найнижчих у порівнянні
з європейськими країнами.
Починаючи з 2018 року спостерігається гальмування темпів її зростання
як в абсолютному, так і у відносному виразі. Така динаміка є однозначно
негативною, оскільки погіршує ситуацію з падінням реальних доходів
населення.
Невідповідність номінальних та реальних доходів працівників та їх
скорочення, робить неможливим забезпечити необхідні умови життя та
розвитку населення країни. На даний час рівень заробітної плати в Україні
забезпечує не більш 21% відтворення робочої сили, що не відшкодовує навіть
прямих затрат праці [7]. У зв’язку з цим сучасний стан оплати праці в Україні
можна визначити як кризовий, негативними наслідками якого є падіння
платоспроможного попиту населення, наростання соціальної напруженості,
зниження мотивації працівників до ефективної праці.
Низькі заробітні плати взагалі знижують привабливість праці,
умотивованість працівників, сприяють відтоку робочої закордон, призводять до
диспропорцій на ринку праці та виникненню дефіциту кваліфікованих кадрів.
Отже, питання забезпечення гідної оплати праці в Україні потребує
негайного вирішення та повинно бути пріоритетом державної політики у
найближчі роки.
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ
ДОСВІД
Ефективність діяльності будь-якого підприємства безпосередньо
пов'язана з раціональним використанням його кадрового потенціалу,
включаючи високу організацію та культуру праці, знаходячи своє вираження в
чіткості, ритмічності, погодженості трудових зусиль і високого ступеню
задоволеності працівників своєю працею.
Проблемам формування, розвитку та управління персоналом
підприємства присвячено багато праць вітчизняних та закордонних вчених, а
саме: Г. Деслера, С. Паркінсона, Д. Кеннеді, Л. Балабанова, Л. Новаковської,
А. Лорана, Ю. Палєха, В. Ярового, О. Грішкової, Ч. Джейкобса, А. Дударя,
Я. Мейтланда та інші. Проте, незважаючи на значну кількість напрацювань, які
використовуються як при формуванні теоретичного підґрунтя, так і при
здійсненні практичної діяльності, проблеми ефективного управління
персоналом підприємства залишаються актуальними й дотепер.
На характер поведінки персоналу прямо впливають особливості
національного менталітету, традиції, історичні відмінності розвитку економіки
і рівень корпоративної культури населення різних країн світу. Тому
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виокремлюють декілька основних моделей менеджменту персоналу, а саме:
японську, американську та модель ЄС, кожна з яких має свої особливості та
комбінує певні елементи з інших моделей.
Так, японська філософія менеджменту ґрунтується на традиціях поваги до
старших, колективізму, загальної згоди, ввічливості, відданості ідеалам фірми,
довічного найму співробітників великих компаній, створенні умов для
ефективної колективної праці. Досвід Японії свідчить, що 48% ВВП
забезпечується за рахунок поліпшення якості робочої сили; 11% – за рахунок
збільшення її чисельності; 41% – за рахунок технічного оновлення засобів
виробництва.
На відміну від японської, американська філософія бізнесу побудована на
традиціях конкуренції та заохоченні індивідуалізму робітників з чіткою
орієнтацією на прибуток компанії та залежність власного доходу від нього.
Характерною рисою є чітка постановка цілей і задач, висока оплата персоналу,
заохочення споживацьких цінностей, високий рівень демократії в суспільстві,
соціальні гарантії. Американський кадровий менеджмент при формуванні
стратегії розвитку персоналу виходить із цілей підприємства терміном на 5-8
років вперед (а, наприклад, японці виходять із терміну 10 років і більше). В
основі системи управління персоналом є принцип індивідуалізму. Ставка
робиться на ярку особистість, здатну змінити ситуацію на краще [1].
Європейська модель менеджменту персоналу засвідчує доцільність
підготовки спеціалістів безпосередньо на виробництві та застосування
додаткових джерел фінансування професійної підготовки. Наприклад, у Данії
діє система професійного навчання кадрів на виробництві протягом життя, і
понад 40% дорослого населення проходить професійне навчання на
виробництві, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності робітників, а
отже, й продукції.
У Німеччині, Великобританії, Франції та Швеції широко розповсюджена
система додаткових джерел фінансування професійної підготовки, що
передбачає фінансування підготовки робітників за рахунок встановлення
законодавством обов’язкових відрахувань із доходів підприємств або
багатоканального та багаторівневого фінансування [2, с. 34-40; 3, с. 90-100].
Так, у Франції роботодавці сплачують так званий «податок на учнівство» за
ставкою 0,5% від валового фонду оплати праці з надбавкою 0,1%. За наявності
більше 10 робітників підприємство зобов’язане брати участь у фінансуванні
довгострокової професійної підготовки своїх робітників за рахунок акумуляції
податків за ставкою 1,2% від загальної суми заробітної плати. Для підприємств,
які використовують тимчасову робочу силу, ставка цього податку становить
2%. Крім цього, запроваджено додатковий збір за ставкою 0,3%, який має бути
спрямований на професійну підготовку молоді. Якщо ж з тих чи інших причин
кошти не використають за цільовим призначенням, їх перераховують до
державного бюджету [4, с. 14–21].
Таким чином, зарубіжна практика управління персоналом спрямована,
насамперед, на формування ефективно працюючого колективу, який за рахунок
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високої вмотивованості та професіоналізму буде досягати високих результатів
діяльності. Саме тому іноземну практику необхідно використовувати на
вітчизняних підприємствах, але водночас не забувати про багаторічний
уркаїнський досвід та особливості політичної та економічної ситуації.
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ТРАДИЦІЙНІ МОТИВИ ПРОДАВЦІВ І ПОКУПЦІВ ПРИ
ЗДІЙСНЕННІ УГОД ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ
В основі прийняття рішення про будь-який інтеграційний процес лежить
формування його мотивів. При прийнятті рішень про злиття чи поглинання
(ЗіП) компанії керуються різними мотивами, часто декількома. Однак далеко не
всі такі рішення мають під собою достатні економічні підстави [2].
Необхідно відзначити, що мотиви здійснення ЗіП компаній у розвинених
і країнах, що розвиваються, відрізняються. Н. Коніна серед основних мотивів у
промислово розвинених країнах виділяють: лібералізацію ринків, зменшення
державного втручання в економіку й, як слідство, поява на ринку нових
учасників і посилення конкуренції [1]. У країнах, що розвиваються ж, ЗіП
компаній відбуваються, як правило, у рамках приватизаційних програм, також
здійснюваних у ході лібералізації.
Розглянемо традиційні мотиви продавців і покупців при здійсненні угод
ЗіП (табл. 2.3) [3].
До традиційних мотивів продавців належать [3]:
- особисте бажання піти з бізнесу через вік, здоров’я та ін. фактори;
- потреби власників, пов’язані з майновим плануванням;
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- відсутність правоприймача, у тому числі конфлікти серед власників, або
втрата ключових персон;
- потреба в додатковому капіталі для фінансування росту;
- слабка або знижувана ефективність діяльності, чи зростаючі фінансові
труднощі;
- наявність стратегічних недоліків, які не можуть бути переборені
незалежним бізнесом;
- ринкові або галузеві умови, що створюють високу ціну продажу.
До традиційних мотивів покупців належать [1]:
- розширення асортименту продукції або географічних ринків;
- прагнення поліпшити можливості зростання;
- збільшення прибутковості й грошового потоку через підвищення доходу
або скорочення витрат;
- розширення конкурентних переваг або усунення недоліків;
- придбання необхідної технології або виробничих потужностей
виявляється більше швидким, чим розширення бізнесу зсередини;
- запобігання приходу на ринок конкурентів;
- краще використання надлишкового капіталу або менеджменту.
Таким чином, ухвалюючи рішення про входження на ринок злиття й
поглинання, необхідно спочатку проаналізувати доцільність мотивів та умови
отримання вигоди від угоди. Відтак слід зробити осмислений вибір між
органічним і зовнішнім (виходом на ринок злиття та поглинання) зростанням
як для продавця, так і покупця бізнесу.
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ТЕОРІЯ ОБМЕЖЕНЬ СИСТЕМИ – ЯК ПОТУЖНИЙ ПІДХІД ДО
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
У сучасних умовах теорія обмежень системи (ТОС) має значний
практичний потенціал, адже інструментарій теорії дозволяє виявити корінні
проблеми, ідентифікувати приховані резерви підприємств та запропонувати
методи вирішення кризових ситуацій. Оскільки методологія теорії є
універсальною, це знаходить своє застосування в найрізноманітніших сферах,
зокрема в управлінні виробництвом, управлінні проектами, маркетингу,
логістиці, будівництві, роздрібній торгівлі, сферах обслуговуванні тощо.
ТОС являє собою філософію управління бізнесом, яка орієнтована на
досягнення амбітних фінансових результатів. Фахівці, які дотримуються
зазначеного підходу, відзначають, що використання компанією ТОС упродовж
чотирьох років дає можливість збільшити прибуток до величини обороту, що
був зафіксований на початку запровадження цієї концепції [2].
ТОС - це теорія з рекомендаціями. Вона може не тільки пояснити, що саме
стримує систему (підприємство) від реалізації її потенціалу, а й підказати, що і
як потрібно зробити.
Основна ідея ТОС - уявлення системи у вигляді сукупності ланцюгів.
Якщо система функціонує як ланцюг, слабку ланку можна знайти і зміцнити.
Дотримання принципів і підходів ТОС Голдратта дає можливість
відповісти на три головних управлінських питання:
1) Що змінювати? (У чому обмеження?);
2) На що саме змінити? (Що робити з обмеженням?);
3) Як впровадити зміни? (Як позбутися від обмеження?) [1].
Це питання системного, а не процесного характеру. Звичайно, відповіді
на них вплинуть на окремі процеси, але сформульовані вони з метою зрозуміти,
на що спрямувати зусилля, щоб поліпшити систему в цілому. Процеси дійсно
важливі, але, у загальному підсумку, організації зазнають поразки або
досягнуть успіху як системи.
Ефективність застосування теорії обмежень систем на практиці
підтверджується тим, що більшість великих компаній уже протягом багатьох
років застосовують підходи ТОС у своїй діяльності. Зокрема, такі компанії як
General Motors, Boeing, Motorola тощо у своїй діяльності застосовують ТОС.
Варто наголосити, що ТОС є джерелом здобуття підприємством
довготермінових конкурентних переваг, що створює передумови для
постійного розвитку підприємства в майбутньому.
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Варто зазначити, що застосування теорії обмежень орієнтується на
досягнення таких покращень на підприємстві, які допоможуть йому
забезпечити тривалу конкурентну перевагу на ринку. Актуальність
застосування теорії обмежень полягає також в тому, що теорія дозволяє
підприємству забезпечити постійний рух на шляху до досягнення ним
досконалості. Після усунення одного обмеження, яке на даний момент було
ключовим, проводиться пошук наступного і так далі [3].
Після кожного кроку підприємство переходить на новий рівень свого
розвитку, що не завжди можна досягнути шляхом застосування інших
концепцій. Такий ефект досягається тим, що дана концепція управління
концентрує свою увагу саме на ключових проблемах, в той час як інші можуть
допустити покладання зусиль, на вдосконалення, яке на даний момент не є
критично необхідним. Прикладом може служити збільшення кількості каналів
обслуговування, в той час як попит і кількість споживачів, що проходять через
канали, є меншими за їх пропускну здатність.
Для покращення функціонування бізнесу необхідно здійснити такі
заходи:
– сформулювати довготривалі цілі бізнесу, уміти готувати та
реалізовувати стратегію їх досягнення;
– вдосконалювати систему бухгалтерського обліку і управління
фінансами;
– оптимізувати корпоративну структуру (структуру володіння та
контролю) й оподаткування;
– удосконалити процедури корпоративного управління та захисту прав
інвесторів, тобто в компанії має бути ефективна система ухвалення рішень, а
інвестори (як великі, так і дрібні) повинні мати можливість перевіряти роботу
менеджменту і впливати на неї;
– створити сприятливий імідж компанії і торговельну марку;
– забезпечувати ліквідність коштовних паперів компанії і розширення
доступу до фінансування й інвестицій;
– впроваджувати технологічні інновації [1].
Популярність ідей теорії обмежень систем з кожним роком зростає.
Проте, в той час як в розвинених європейських країнах, а також в США дана
концепція уже тривалий час зберігає свою популярність, на пострадянському
просторі теорія лише починає здобувати популярність. Для її прийняття і
поширення важливо розуміти, якого покращення ситуації можна досягнути при
її застосуванні. Керівництво фірм, які розглядають доцільність впровадження
теорії обмежень, значною мірою цікавить результат, на який вони можуть
очікувати при застосуванні даного підходу на конкретних підприємствах.
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА
Зниження витрат виробництва, раціональне використання матеріальних
ресурсів, досягнення більш високих економічних показників і, перш за все
підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, і на цій базі
зниження собівартості - найбільш важливі та актуальні задачі працівників
управління виробництвом. Для їхнього вирішення велике значення має
удосконалення управління з метою підвищення його ефективності, оволодіння
методами ефективного управління виробництвом, а також розрахунки й
порівняння показників ефективності виробництва підприємства.
Необхідною умовою вирішення поставлених завдань є науковий пошук,
аналіз, узагальнення практики й обґрунтування такої системи управління
підприємством, яка могла б забезпечити підвищення ефективності виробництва
й насичення ринку високоякісними товарами, доступними для масового
споживача.
Ефективність виробництва - найважливіша якісна характеристика
господарювання на всіх рівнях. Під економічною ефективністю виробництва
розуміється ступінь використання виробничого потенціалу, що виявляється
співвідношенням результатів і витрат суспільного виробництва. Чим вище
результат при тих же витратах, чим швидше він зростає в розрахунку на
одиницю витрат суспільно необхідної праці, або чим менше витрат на одиницю
корисного ефекту, тим вище ефективність виробництва. Узагальнюючим
критерієм економічної ефективності суспільного виробництва служить рівень
продуктивності суспільної праці.
Ефективність виробництва - це показник діяльності виробництва по
розподілу й переробці ресурсів з метою виробництва товарів. Ефективність
можна виміряти через коефіцієнт - відношення результатів на виході до
ресурсів на вході чи через обсяги випуску продукції, її номенклатури.
Важливо виділяти за окремими ознаками відповідні види ефективності
(продуктивності), кожний з яких має певне практичне значення. Відповідні
види ефективності виробництва виділяються переважно за різноманітністю
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одержуваних результатів (ефектів) господарської діяльності підприємства.
Перш за все результат (ефект) виробництва буває економічним або соціальним.
Економічний ефект відображає різні вартісні показники, що
характеризують проміжні і кінцеві результати виробництва на підприємстві (в
об'єднанні підприємств). До таких показників відносяться обсяг товарної,
чистої або реалізованої продукції, величина одержаного прибутку, економія тих
чи інших видів виробничих ресурсів або загальна економія від зниження
собівартості продукції і т.п.
Соціальний ефект зводиться до скорочення тривалості робочого тижня,
збільшення нових робочих місць і рівня зайнятості людей, поліпшення умов
праці і побуту, стану навколишнього середовища, загальної безпеки життя тощо
Соціальні наслідки виробництва можуть бути не тільки позитивними, але і
негативними (поява безробіття, посилення інфляції, погіршення екологічних
показників).
Вони мають особливість - не всі з них піддаються кількісному
вимірюванню. У зв'язку з цим на підприємствах визначають, оцінюють і
регулюють (у межах своїх можливостей) як економічну, так і соціальну
ефективність виробництва (продуктивність системи).Суть проблеми
підвищення економічної ефективності виробництва полягає в тому, щоб на
кожну одиницю трудових, матеріальних і фінансових ресурсів домагатися
істотного збільшення обсягу виробництва продукції. Це, в кінцевому рахунку,
означає підвищення продуктивності суспільної праці, що і є критерієм
(мірилом) підвищення ефективності виробництва.
Проблема ефективності в цілому не нова, вона існує в тій чи іншій
інтерпретації з періоду виникнення матеріального виробництва і відображає
взаємозв'язок виробничих відносин певного способу виробництва. В умовах
формування ринкових відносин, коли результати роботи одних суб'єктів ринку
залежать від чіткості і злагодженості роботи інших суб'єктів, проблема
ефективності стає визначальною.
Важливе значення в системі управління виробництвом займає уміння
найбільш об'єктивно визначати ефективність виробництва підприємства.
Тривалий час в середовищі економістів велася дискусія про те, за допомогою
якого показника (показників) можна найбільш об'єктивно визначати
ефективність виробництва.
Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється при
певній взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу (робочої сили),
засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва,
персонал виробляє суспільно корисну продукцію чи виробничі й побутові
послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце витрати живої і
матеріалізованої праці, а з іншого, - результати виробництва. Останні залежать
від масштабів застосовуваних засобів виробництва, кадрового потенціалу та
рівня їх використання.
Ефективність виробництва являє собою комплексне відбиття кінцевих
результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний
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проміжок часу (в зарубіжних країнах з розвиненою ринковою економікою для
окреслення результативності господарювання використовують інший термін продуктивність системи виробництва і обслуговування, під якою розуміють
ефективне використання ресурсів (праці, капіталу , землі, матеріалів, енергії,
інформації) при виробництві різноманітних товарів та послуг. Отже, ефект ність
виробництва і продуктивність системи - це по суті терміни-синоніми, які
характеризують одні й ті ж результативні процеси.
Запорука успіху діяльності будь-якого підприємства криється в
постійному підвищенні ефективності виробництва, систематичному аналізі
виробничої діяльності, розробці та впровадженні заходів націлених на
підвищенні ефективності виробництва.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЛОГІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ НА
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Враховуючи умови розширення діяльності роздрібних підприємств
торгівлі, набуває особливого значення формування їх логістичного розвитку.
Стимулювання сталого розвитку економічних показників суб’єктів
торговельної мережі та реалізація заходів щодо всебічного задоволення
споживацьких запитів і потреб передбачає відповідні умови визначення
прогнозних показників та впровадження заходів логістичного розвитку.
Потреби розроблення методичних засад формування заходів логістичної
розвитку роздрібної мережі торговельних об’єктів, що реалізують продовольчі
та непродовольчі товари, займаючи переважний відсоток структури
споживання широких верств населення актуалізує визначений напрям.
Останні десятиліття в Україні спостерігається стрімкий розвиток
підприємств торгівлі, які опанували привабливі ринкові позиції, якщо
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порівнювати з іншими секторами господарювання. Торговельні підприємства
можуть задовольнити попит переважної кількості сфер діяльності
споживацького ринку. Звідси зростає місце та роль логістичного управління
зазначеними суб’єктами торговельної діяльності для збереження власних
позицій серед конкурентів, незважаючи на стрімкі європейські тренди ринку, а
саме: прискорення технологічного розвитку, інноваційні впровадження,
інтегрування, мережеве управління. Вирішення зазначеної проблематики
вбачається за рахунок запровадження та моделювання логістичних заходів, а
також комплексного аналізу логістичних бізнес-процесів на підприємствах
торгівлі.
Формування товаропотоків в економічних системах вимагає дій
декількох суб’єктів, кожен з яких переслідує власні цілі і має свої інтереси.
Разом з цим, одним з принципів логістики є узгодження і раціоналізація
діяльності суб’єктів економічних систем, що дозволяє отримати економічні
вигоди для обох сторін. Ефективно організована логістична діяльність справляє
позитивний вплив на розвиток ринкових відносин в державі, оскільки
підвищується рівень і якість конкуренції, якість сервісу, знижуються витрати на
рух товару, в тому числі транспортні витрати, забезпечується ефективне
функціонування виробничої інфраструктури.
У науковій літературі існують і використовуються різні підходи
інтерпретації поняття «логістична діяльність». Постійний розвиток логістики і
методів управління логістикою зумовлюють той факт, що в даний час не
вироблено єдиного підходу до визначення даного терміну. Проте, рішення
задач дослідження вимагає формування однозначної термінології. У зв’язку з
цим можна розглянути сформовані підходи до визначення логістичної
діяльності.
Зарубіжні дослідники, визначають логістичну діяльність як специфічний
вид промислових послуг, що формується з урахуванням виробничих процесів і
процесів споживання товарів в суспільстві [1]. На думку інших авторів, які
представляють умовно східний підхід до організації логістики, під логістичною
діяльністю слід розуміти діяльність, пов’язану з постановкою цілей і завдань
логістичної системи, підтримкою взаємовідносин між товаровиробником і
зовнішнім середовищем, що надає можливість досягти всім сторонам взаємодії
своїх цілей. Такі цілі повинні відповідати внутрішнім можливостям суб’єктів
логістичної діяльності і забезпечувати чутливість до факторів зовнішнього
середовища [2]. Інші автори, трактуючи поняття «логістична діяльність»
вказують, що вона охоплює традиційні сфери закупівельної, збутової,
внутрішньо-виробничої, складської, транспортної, інформаційної логістики, а
також управління замовленнями і запасами; крім цього, логістична діяльність
включає побудову інфраструктури логістичних процесів (розрахунок потреби в
об’єктах оптової та роздрібної торгівлі, планування їх розвитку і розміщення в
просторовій системі обслуговування, забезпечення технічного оснащення
об’єктів торговельної діяльності), а також організаційно-управлінську
діяльність по створенню і управлінню такими системами [3].
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Управління логістичною діяльністю суб’єктів підприємницької
діяльності має спиратися на врахуванні розроблених комплексних показників в
системі логістичних даних, які інформуватимуть щодо стану реалізації
логістичного розвитку з можливістю оцінки її ефективності. Етапи формування
та впровадження заходів логістичного розвитку неможливі без системи
зворотного зв’язку, яка покликана забезпечити безперервність, наступність і
діалектичний розвиток процесу планування на підприємстві. Крім того,
зворотній зв’язок на підприємстві та з урахуванням зовнішнього середовища
повинен забезпечувати оперативну й адекватну реакцію на зміни, які мають
відбуватися.
Список використаних джерел
1. Logistics, supply chain and operations management case study collection /
ed. by D. B. Grant. London: KoganPage, 2016. 243 р.
2. Lai K., Cheng T.C. E. Just-in-time logistics. Farnham, Surrey: Gower, 2016.
116 р.
3. Антипова О. И., Ахмеджанов Р. Р., Китев В. В. Системный подход в
логистической деятельности. Экономика и социум. 2015. №6-2(19). С. 100-103.
Ю.М. Кисла,
студентка
Т.Е. Петровська
старший викладач
Харківського національного університету будівництва та архітектури
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ (СЕД). ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА
ЦІЛІ
На думку галузевих аналітиків, електронний документообіг включає:
створення документів, їхню обробку, передачу, збереження, вивід інформації,
що циркулює в організації чи підприємстві, на основі використання
комп'ютерних мереж. Під керуванням електронним документообігом у
загальному випадку прийнято розуміти організацію руху документів між
підрозділами підприємства або організації, групами користувачів чи окремих
користувачів. При цьому, під рухом документів мається на увазі не їхнє фізичне
переміщення, а передача прав на їхнє застосування із повідомленням
конкретних користувачів і контролем за їхнім виконанням.
Головне призначення СЕД – це організація збереження електронних
документів, а також роботи з ними (зокрема , їхнього пошуку як по атрибутах,
так і по змісту). У СЕД повинні автоматично відслідковуватися зміни в
документах, терміни виконання документів, рух документів, а також
контролюватися всі їхні версії і під версії. Комплексна СЕД повинна
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охоплювати весь цикл діловодства підприємства чи організації – від постановки
завдання на створення документа до його списання в архів, забезпечувати
централізоване збереження документів у будь-яких форматах, у тому числі,
складних композиційних документів. СЕД повинні поєднувати розрізнені
потоки документів територіально віддалених підприємств у єдину систему.
Вони повинні забезпечувати гнучке керування документами як за допомогою
жорсткого визначення маршрутів руху, так і шляхом вільної маршрутизації
документів. У СЕД повинне бути реалізоване тверде розмежування доступу
користувачів до різних документів у залежності від їхньої компетенції, займаної
посади і призначених їм повноважень. Крім того, СЕД повинна настроюватися
на існуючу організаційно-штатну структуру і систему діловодства
підприємства, а також інтегруватися з існуючими корпоративними системами.
Основними користувачами СЕД є великі державні організації,
підприємства, банки, великі промислові підприємства всі інші структури,
чия діяльність супроводжується великим обсягом створюваних, оброблюваних
і збережених документів.
СЕД працюють, переважно, на базі розподілених архітектур і
використовують різноманітні комбінації технологій збору, індексування,
збереження, пошуку і перегляду електронних документів. У більшості СЕД
реалізована ієрархічна система збереження документів (за принципом «шафа
/папка»). Кожен документ міститься в папку, що, у свою чергу, знаходиться на
полиці і т. д. Кількість рівнів вкладення при збереженні документів не
обмежений. Той самий документ може входити до складу декількох папок і
полиць за рахунок застосування механізму посилань (вихідний документ у
цьому випадку залишається незмінним і зберігається на місці, визначеному
адміністратором СЕД). У ряді СЕД реалізовані ще більш могутні можливості
збереження за рахунок організації зв'язків між документами (ці зв'язки можна
встановлювати і редагувати в графічному виді).
Будь-якому документові в СЕД властивий певний набір атрибутів
(наприклад, його назва, автор документа, час його створення й ін.). Набір
атрибутів може змінюватися від одного типу документа до іншого (у межах
одного типу документів він зберігається незмінним). У СЕД атрибути
документа зберігаються в реляційній базі даних. Для кожного типу документів
за допомогою візуальних засобів створюється шаблон картки, де в зрозумілому
графічному вигляді представлені найменування атрибутів документа. При
введенні документа в СЕД береться необхідний шаблон і заповнюється картка
(заносяться значення атрибутів). Після заповнення картка виявляється
зв'язаною із самим документом.
Деякі галузеві аналітики навіть вважають, що СЕД цілком можуть стати
основою корпоративної інформаційної системи підприємства чи організації.
СЕД працюють, переважно, на базі розподілених архітектур і використовують
різноманітні комбінації технологій збору, індексування, збереження, пошуку і
перегляду електронних документів. У більшості випадків, серверна частина
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СЕД складається з наступних логічних компонентів (які можуть
розташовуватися як на одному, так і на декількох серверах):
1. Сховища атрибутів документів (карток).
2. Сховища документів.
3. Сервісів повнотекстової індексації.
Під сховищем документів звичайно розуміється сховище вмісту
документів. Сховище атрибутів і сховище документів часто поєднують під
загальною назвою «архів документів». Слід зазначити, що великими
перевагами СЕД є збереження документів у вихідному форматі й автоматичне
розпізнавання безлічі форматів файлів.
Останнім часом все більшу популярність здобуває збереження
документів разом з атрибутами в базі даних. Такий підхід має свої переваги і
недоліки. Перевагою є значне підвищення безпеки доступу до документів, а
основним недоліком – низька ефективність роботи з документами при великому
обсязі збереженої інформації. При даному підході також потрібне використання
могутніх серверів з великими обсягами оперативної пам'яті і жорстких дисків.
Крім того, у випадку збою бази даних відновити документи, що зберігалися в
ній, буде дуже непросто.
Модулі СЕД, що відповідають за документообіг, прийнято називати
модулями маршрутизації документів. У загальному випадку використовуються
поняття «вільної» і «твердої» маршрутизації документів. При «вільній»
маршрутизації будь-який користувач, що бере участь у документообігу, може
за своїм розсудом змінити існуючий маршрут проходження документів (або
задати новий маршрут). При «твердій» маршрутизації маршрути проходження
документів строго регламентовані, і користувачі не мають права їх змінювати.
Однак при «твердій» маршрутизації можуть оброблятися логічні операції, коли
маршрут змінюється при виконанні яких-небудь заздалегідь заданих умов
(наприклад, відправленню документа керівництву при перевищенні
конкретним користувачем своїх посадових повноважень).
У СЕД реалізовані надійні засоби розмежування повноважень і контролю
за доступом до документів. У більшості випадків з їхньою допомогою
визначаються наступні види доступу (набір повноважень, що задаються,
залежить від конкретної СЕД):
- повний контроль над документом;
- право редагувати, але не знищувати документ;
- право створювати нові версії документа, але не редагувати його ;
- право анотувати документ, але не редагувати його і не створювати нові
версії;
- право читати документ, але не редагувати його;
- право доступу до картки, але не до вмісту документа.
Повна відсутність прав доступу до документа (під час роботи із СЕД
кожна дія користувача протоколюється, і, таким чином, вся історія його роботи
з документами може бути легко проконтрольована).
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При одночасній роботі із документом відразу декількох користувачів
(особливо, якщо його необхідно погоджувати в різних інстанціях) дуже
зручною функцією СЕД є використання версій і під версій документа.
Припустимо, виконавець створив першу версію документа і передав її на
розгляд наступному користувачеві. Другий користувач змінив документ і
створив на його основі вже нову версію. Потім він передав свою версію
документа в наступну інстанцію третьому користувачеві, що створив уже третю
версію. Через певний час, ознайомившись із зауваженнями і виправленнями,
перший виконавець документа вирішує допрацювати вихідну версію і на її
основі створює під версію першої версії документа. Достоїнством СЕД є
реалізована в них можливість автоматичного відстеження версій і під версій
документів (користувачі завжди можуть визначити, яка саме версія документа
є найбільш актуальною один по одному або часові їхнього створення).
При організації групової роботи над документами досить корисна
можливість їхнього анотування. Тому що в деяких випадках користувачі
позбавлені права на внесення яких-небудь змін у документ у процесі його
узгодження, то вони можуть скористатися з можливості його анотування. У
більшості СЕД анотування реалізується за рахунок включення в картку
документа атрибута для анотації і передачі користувачам прав на редагування
такого поля картки. Але таке рішення не завжди прийнятне (особливо при
анотуванні графічного документа). У зв'язку з цим, у деяких СЕД існує так
називана функція «червоного олівця», за допомогою якої можна графічно
вказати недоліки на самому зображенні.
За даними Forrester Research, 38% компаній зі списку Fortune 500
вважають що придбання сучасної СЕД є критично важливим для успішного
ведення їхнього бізнесу. Відповідно до думки галузевих аналітиків (таких
думок, що відрізняються у визначених моментах одна від одної, існує досить
велика кількість) користь для корпоративних користувачів при впровадженні
СЕД досить значуща. Наприклад, за даними Sіemens Busіness Servіces, при
використанні СЕД:
• продуктивність праці персоналу збільшується на 20-25%;
• вартість архівного збереження електронних документів на 80%, що
нижче в порівнянні із вартістю збереження паперових архівів.
Прийнято також вважати, що при впровадженні СЕД здобуваються
тактичні і стратегічні вигоди. Тактичні вигоди визначаються скороченням
витрат при впровадженні СЕД, зв'язаним із: звільненням фізичного місця для
збереження документів; зменшенням витрат на копіювання і доставку
документів у паперовому вигляді; зниженням витрат на персонал і
устаткування та ін. До стратегічного відносяться переваги, зв'язані з
підвищенням ефективності роботи підприємства або організації. До таких
переваг можна віднести: поява можливості колективної роботи над
документами (що неможливо при паперовому діловодстві); Значне
прискорення пошуку і вибірки документів (по різних атрибутах); підвищення
безпеки інформації за рахунок того, що робота в СЕД з незареєстрованної
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робочої станції неможлива, а кожному користувачеві СЕД призначаються свої
повноваження доступу до інформації; підвищення схоронності документів і
зручності їхнього збереження, тому що вони зберігаються в електронному виді
на сервері; поліпшення контролю за виконанням документів.
Очікувані результати впровадження:
• Забезпечення більш ефективного керування документами за рахунок
автоматичного контролю виконання, прозорості діяльності організації на всіх
рівнях.
• Підтримка ефективного накопичення, керування і доступу до
інформації і знань.
• Забезпечення кадрової гнучкості за рахунок більшої формалізації
діяльності кожного співробітника і можливості збереження всієї передісторії
його діяльності.
• Усунення дублювання і багаторазового перетворення інформації.
• Забезпечення чіткої авторизації доступу до комерційної інформації, за
рахунок чого підвищується персональна відповідальність співробітників за
виконані дії строго в рамках наданих повноважень.
• Протоколювання діяльності підприємства в цілому (внутрішні
службові розслідування, аналіз діяльності підрозділів, виявлення «гарячих
точок» у діяльності).
• Оптимізація бізнес-процесів і автоматизація механізму їхнього
виконання і контролю.
• Виключення або максимально можливе скорочення обороту паперових
документів на підприємстві. Економія ресурсів за рахунок скорочення витрат
на керування потоками документів в організації.
• Виключення необхідності чи істотне спрощення і здешевлення
збереження паперових документів за рахунок наявності оперативного
електронного архіву.
• Єдиний інформаційний простір Рішення з автоматизації діловодства та
контролю виконання документів надає можливість територіально
розгалуженому підприємству «Головне підприємство – Районні управління»
функціонувати в єдиному інформаційному просторі. Це забезпечується
створенням в підприємстві актуальної центральної бази даних, яка оперативне
оновлюється інформацією з баз даних управлінь. Кожен документ чи об`єкт
вводиться в систему один раз і після збереження стає доступним всім іншим
підсистемам.

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

86

Ю. О. Костюк,
студентка
О. Є. Сичова,
кандидат екон.наук, доц., доцент кафедри менеджменту та публічного
адміністрування
О. М. Чупир
доктор екон.наук., проф., професор кафедри менеджменту та публічного
адміністрування
Харківського національного університету будівництва та архітектури
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ
ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Маркетинг як стратегічна функція підприємства, яке функціонує в умовах
розвинених ринкових відносин та пріоритетності потреб споживача, може бути
реалізована тільки за допомогою власної комунікаційної системи. Для успішної
діяльності будь-яка організація повинна розробляти свою стратегію, не
уникаючи маркетингових питань, адже маркетинг - це не лише філософія
бізнесу, а й набір ефективних інструментів, які необхідні для функціонування
підприємства в умовах високої конкуренції.
Управління маркетинговими комунікаціями на сучасному підприємстві
пов’язане з проблемою організації ефективної комунікаційної взаємодії із
зовнішнім оточенням, вирішення якої потребує проведення теоретичного
дослідження природи цього явища, визначення сутності його базових
категорій.
Комунікаційна політика - це сукупність заходів і стратегій, які покликані
забезпечити ефективну дію як на господарюючих суб'єктів, так і на
економічних агентів. Основні інструменти комунікаційної політики: реклама,
робота по зв'язках з громадськістю, особистий продаж, прямий маркетинг та
стимулювання збуту.
Якщо зробити припущення, що «просування» -це одновекторний
інформаційний вплив товаровиробника на споживача, то маркетингові
комунікації передбачають ще і зворотний зв'язок між ними. Завдяки такому
зворотному зв'язку підприємство отримує цінну інформацію, яка дає йому
можливість правильно орієнтуватися в навколишньому бізнес-середовищі,
вносити відповідні корективи у свою діяльність, у тому числі, стосовно
інструментів і дій комунікативного комплексу.
В останні роки одночасно зі зростанням ролі маркетингу, підвищилася
роль
маркетингових
комунікацій.
Дійсно,
ефективні
комунікації
зі споживачами стали ключовими факторами успіху будь-якої організації.
Сучасний маркетинг вимагає набагато більше, ніж створити товар чи послугу,
що задовольняє потреби клієнта. Підприємства мають здійснювати
комунікацію зі своїми клієнтами, при цьому у змісті комунікацій не повинно
бути нічого випадкового.
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Маркетингова комунікація підприємства - це комплексний вплив
підприємства на внутрішнє й зовнішнє середовище з метою створення
сприятливих
умов
для
стабільної
прибуткової
діяльності
на
ринку.Маркетингова комунікація являє собою двобічний процес: з одного боку,
передбачається дія на цільові аудиторії, а з іншого, отримання зустрічної
інформації про реакцію цих аудиторій на виконану фірмою дію. Обидві
складові однаково важливі, а їх єдність дає підставу говорити про маркетингову
комунікацію, як про систему.
На наш погляд, варто чітко розрізняти поняття «маркетингові
комунікації» та «комунікаційна політика». У табл.1 наведено аналіз визначення
поняття «комунікативна політика в системі маркетингу організації» від різних
авторів.
Таблиця 1
Визначення поняття «комунікативна політика в системі маркетингу
організації» від різних авторів
[Авторська розробка]
Автор
Г. Л. Багієв

С. С. Гаркавенко

Атья М., Макдональд І.

Визначення поняття «комунікативна політика»
Це перспективний курс дій підприємства (чи його
представників), спрямований на планування і здійснення
взаємодії фірми з усіма суб'єктами маркетингової системи на
основі обґрунтованої стратегії використання комплексу
комунікативних засобів (комунікативного міксу), що
забезпечують стабільне й ефективне формування попиту і
просування пропозиції (товарів і послуг) на ринки з метою
задоволення потреб покупців і одержання прибутку [2].
Це курс дій фірми, спрямований на забезпечення взаємодії з
усіма суб'єктами маркетингової системи з метою
задоволення потреб споживачів і одержання прибутку [3].
Це комплексний вплив підприємства на
середовище
діяльності з метою створення умов для постійного
отримання прибутку [1].

Отже, комунікативна політика в системі маркетингу організації – це
забезпечення взаємодії з усіма суб'єктами маркетингової системи та
комплексний вплив підприємства на внутрішнє й зовнішнє середовище з метою
задоволення потреб покупців та стабільної прибуткової діяльності на ринку.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ
БУДИНКОМ ПРИ СТВОРЕННІ ОСББ
Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)
на сьогодні набуло особливої актуальності. Це пов’язана з кількома моментами:
1) прийняття Закону «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку» стаття 27 п.5 [2], в якому чітко визначено, якщо
протягом одного року співвласники багатоквартирного будинку, в якому не
створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму
управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком
здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах
виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований
багатоквартирний будинок. При цьому ціна (вартість) послуги з управління
багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який
проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері
житлово-комунального господарства з обов’язковим підписанням договору про
надання послуг з управління багатоквартирним будинком; 2) бажання
співвласників багатоквартирного будинку самостійно контролювати
надходження та витрати коштів Об’єднання.
Але процес створення нових об’єднань йде повільно. Це відбувається з
кількох причин, а саме: 1) в Україні більшість будівель потребують
капітального ремонту так як їх ресурс давно вичерпаний і люди просто бояться
звалити на себе додатковий фінансовий тягар; 2) відсутності кваліфікованого
керівного персоналу. Для вирішення цих питань потрібно створення державної
підтримки з питання фінансування (на умовах співфінансування або повного
фінансування з боку держави) та підготовку кваліфікованого управлінського
персоналу (створення центрів підготовки та підвищення кваліфікації
посадових осіб ОСББ).
Попри існуючих стримувальних факторів, кількість ОСББ постійно
зростає (табл. 1) [1].
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Таблиця 1
Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами
господарювання
Кількість 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. На 1.03.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ОСББ
16098 15904 16831 25754 27838 29718 32408 33094
Хоча потрібно відмітити, що створення ОСББ не дозволяє усунути всі
проблеми, але створює умови для вирішення багатьох з них. До основних
переваг, які дає об’єднання співвласникам можливо віднести: 1) дозволяє
підвищити зацікавленість, відповідальність і, як наслідок, ефективність
управління спільною власністю; 2) створення юридичної особи сприяє
вдосконаленню договірних відносин та розвиткові конкуренції на ринку
житлово-комунальних послуг серед обслуговуючих підприємств (з
підприємствами, що поставляють газ, воду та тепло, займаються вивезенням
сміття, ремонтом ОСББ укладає прямі договори, в результаті чого отримує
можливість впливати та контролювати якість житлово-комунальних послуг);3)
створюється прозора система фінансового контролю за використанням коштів;
4) учасники об'єднання самостійно обирають першочерговість робіт, які
пов’язані з модернізації, ремонтом будинку або інші роботи які пов’язані з
покращенням будівлі та прибудинкової території; 5) ОСББ самостійно визначає
кошторис утримання будинку, квартир та відповідно розмір внесків на
утримання будинку; 6) усі належні пільги та субсидії по сплаті квартплати та
житлово-комунальних послуг для членів ОСББ зберігаються; 7) ОСББ не
платить податки на прибуток та на добавлену вартість у зв’язку з тим, що є
неприбутковим підприємством; 8) за згодою членів ОСББ можливо
використання трудового внеску мешканців замість квартплати (внесків на
утримання будинку та прибудинкової території); 9) отримання додаткових
грошових коштів на утримання будинку за рахунок надання в оренду об'єктів
спільної власності (нежилі, допоміжні приміщення, технічне обладнання,
прибудинкову територію); 10) створення механізму впливу на порушників
внутрішніх правил; 11) ОСББ має можливість отримати у власність або
довгострокове користування прибудинкову територію, а також і прилеглу
земельну ділянку та інше.
Для співвласників квартир виникає ще додаткова перевага, а саме
підвищення вартості квартири в багатоквартирному будинку при продажі.
При цьому існує недоліки створення ОСББ: при оформленні у спільну
власність прибудинкової території можуть виникати різноманітні проблеми;
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ОСББ повинно готувати та подавати бухгалтерську звітність до податкової
адміністрації (потребує постійних послуг бухгалтеру); ремонт будинку, як
поточний, так і капітальний, повністю проводиться за рахунок мешканців
будинку (якщо не можливо отримати державну підтримку); підвищення витрат
на утримання будинку може привести до підвищення квартплати; ОСББ має
звертатися до суду відносно стягнення заборгованості по квартплаті, що
потребує додаткових витрат.
Сама пропозиція щодо створення ОСББ є позитивною, так як існує безліч
прикладів успішного досвіду діяльності ОСББ. Разом з позитивними
моментами існують і проблеми, які заважають та уповільнюють процес
створення та функціонування ОСББ. Але усі проблеми можливо подолати, все
залежить від бажання мешканців брати відповідальність за утримання власного
житла, їх фінансових можливостей, кваліфікації управлінського персоналу. В
наступних статтях буде більш детальніше розглянуті фінансово-правові
аспекти створення та діяльності ОСББ.
Список використаних джерел
1
Державна служба статистики. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата
звернення: 07.42.2020).
2
Закон України від 14.05.2015 р. № 417 – VIII «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (із змінами,
внесеними згідно із Законами № 2189 – VIII від 09.11.2017р.). URL::
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41719?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0
%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE
(дата
звернення:
25.02.2020).
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ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМ
КЛІМАТОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Мале підприємство – це важлива і основна складова ринкового
господарства, оскільки воно є конкурентним механізмом. Завдяки розвитку
малих підприємств економіка стає більш гнучкою, тому що мобілізуються
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виробничі, а також фінансові ресурси. Потенційно створюється
антимонопольний рух, завдяки якому забезпечується структурна перебудова, а
також науково-технічний прогрес. Окрім цього завдяки малим підприємствам
створюються нові робочі місця і вирішуються різні соціальні проблеми
ринкового господарства.
Для того, щоб швидше розвивати малий бізнес, треба брати приклад з
економічно розвинених країн, де великі підприємства не утискають малі
підприємства, а навпаки допомагають їм розвиватися завдяки спільному
кооперуванню.
Малий бізнес має ряд переваг у соціально-економічному і економічновиробничному процесах, такі як:
−
забезпечує соціальну стабільність країні;
−
надає нові місця праці;
−
забезпечує гнучкість, динамізм, тобто здатність підприємства
прилаштовуватися до мінливостей конкурентного середовища завдяки
впровадженню нових технологій і сучасної техніки;
−
легко входить в економіку країни;
−
має соціально-психологічні переваги, такі як мотивація до праці
завдяки заохоченням економічного і неекономічного плану та подолання
елементів відчуження шляхом згуртування колективу.
Для того, щоб малий бізнес приносив соціальну і економічну вигоду,
потрібно постійно впроваджувати нові технології та знання, проявляти
ініціативу, ризикувати, шукати нові шляхи реалізації власного бізнесу з метою
отримання постійного прибутку і забезпечення розвитку компанії.
На відміну від великого бізнесу в малому є соціальні джерела активізації
колективної праці. Для цього на підприємстві використовується ініціативність
і динамізм, які дозволяють створити специфічний соціально-психологічний
мікроклімат та доброзичливі стосунки у колективі. Через те, що в малому
бізнесі елементи бюрократизму зводяться до мінімуму, у колективі з’являється
єдине прагнення стати самостійними та мати можливість виживати на ринку,
тому кожен із колективу вважається господарем. Завдяки спільному інтересу у
малій компанії керівництво і його підлеглі зближаються заради досягнення
загальних цілей.
Також до переваг малого бізнесу можна віднести малу конкуренцію між
працівниками, яка у великих компаніях віднімає багато зусиль та енергії для
досягнення престижної посади і вищої оплати праці. У невеликих компаніях
найчастіше відносини відрізняються їх простотою, невимушеністю,
відсутністю байдужості, завдяки чому забезпечується особлива гармонійна
атмосфера спілкування та праці, тому при виникненні конфліктів між
співробітником і адміністрацією їх можна швидко і легко вирішити.
Найчастіше малий бізнес заохочує співпрацювати спеціалістів, які
працюють на власний ризик, бо вони хочуть самореалізуватися, завдяки
проявленню творчих здібностей і власного потенціалу, через те що важко
проявити свої можливості на великих підприємствах.
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Управління соціально-психологічним кліматом у колективі - це задача
формування соціального і психологічного потенціалу суспільства і особистості,
створення більш сприятливих умов для життя людей. Керівник повинен вміти
впливати на проблемну ситуацію, використовуючи різні способи; правильно
оцінювати результати діяльності своїх підлеглих; проводити грамотний аналіз
конфліктної ситуації із з'ясуванням інтересів зацікавлених сторін за допомогою
карти конфліктів, вивчати спеціальну літературу з тим, щоб підвищити свою
компетентність при використанні методів ефективного попередження і
вирішення конфліктів. В трудовому колективі необхідно створювати
шанобливе ставлення до протилежних поглядів, керівнику не слід ухилятися від
вирішення конфліктів в трудовому колективі, тому що це може мати негативні
наслідки.
Заради стабілізації економіки країни та її процвітання необхідно
підтримувати розвиток малого бізнесу. Завдяки становленню і розвитку
підприємництва покращується стан національної економіки – створюється нова
модернізована економіка з соціальною спрямованістю.
Економіка держави зацікавлена у розвитку малого бізнесу через появу
нових робочих місць і створення додаткових фінансових потоків до бюджету.
Особливо це проявляється у кризові періоди. Тому на позачерговому засіданні
17 березня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до
податкового кодексу та інших законів України, для того щоб підтримати
платників податків на період введення карантинних заходів для запобігання
виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» [1]. У цьому
законі для бізнесу були введені пільги, які діятимуть протягом декількох
місяців. Все це дозволить зберегти певну стабільність у колективах малих
підприємств та дасть надію на більш ефективне подолання наслідків кризи.
Список використаних джерел
1. Закон України від 17.03.2020 «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків
на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» /URL: zakon.rada.gov.ua
(Дата звернення: 05.04.2020).
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АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ ТА ОБЛІКУ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
В сучасних умовах господарювання нематеріальні активи виступають
унікальним об’єктом обліку на підприємстві через їх важку ідентифікацію. У
той же час важливість проведення аналізу характеризується високими
показниками інвестиційної привабливості підприємства при добре спланованій
політиці їх використання.
На сьогоднішній день єдиного визначення поняття «нематеріальні
активи» не існує. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8
«Нематеріальні активи» їх визначають як немонетарний актив, який не має
матеріальної форми та може бути ідентифікований [2].
У свою чергу Податковим кодексом визначено, що нематеріальні активи
представляють собою об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової
власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому
відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку [1].
Після первісного визнання нематеріальний актив залежно від обраної
облікової політики може обліковуватися за однією з моделей: або за моделлю
собівартості, або за моделлю переоцінки. Якщо актив обліковується за моделлю
переоцінки, увесь клас нематеріальних активів обліковується за цією самою
моделлю, за винятком випадків, коли для цих активів немає активного ринку.
Згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності 13 «Оцінка
справедливої вартості», виділяють чотири етапи оцінювання нематеріальних
активів підприємства:
1)
визначення дати оцінювання, формування переліку нематеріальних
активів з відображенням дати введення їх у експлуатацію;
2)
обґрунтування причин оцінювання;
3)
аналіз ринку, формування інформаційної бази за ринковою
вартістю аналогічних активів;
4)
вибір підходів до її визначення [3].
Перелік методів визначення справедливої вартості включає у себе три
варіанти (ринковий, дохідний та витратний), проте вибір найбільш зручного
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залежить від підприємства. У таблиці 1 подано характеристику підходів щодо
оцінювання нематеріальних активів [4].
Таблиця 1
Підходи до оцінювання нематеріальних активів
Підходи
Ринковий
(порівняльний)
Дохідний
Витратний

Методи оцінювання
1) метод прямого аналізу порівняння
продаж;
2) метод якісного аналізу для
коригування даних;
3) метод параметричної оцінки
1) метод переваги в прибутку;
2) метод переваги у видатках
1) метод вартості заміщення;
2) метод відновлюваної вартості;
3) метод історичних витрат

Порядок визначення вартості
Дорівнює найбільш ймовірній
на визначеному сегменті ринку
ціні спів ставного за корисністю
нематеріального активу
Дорівнює
доходам
від
використання
Дорівнює
затратам
на
створення спів ставного за
корисністю
нематеріального
активу

Часто метод обліку нематеріальних активів за справедливою вартістю не
є досконалим у окремих випадках. Саме тому підприємства використовують
зарубіжні методи оцінки та забезпечення точності облікової інформації. Проте
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку є більш жорсткими, але це
вирівнює можливості підприємств для залучення інвестицій.
Найчастіше з зарубіжних методів оцінки нематеріальних активів
використовується американська система бухгалтерського обліку GAAP згідно
якої розглядається широкий спектр елементів нематеріальних активів. Період
використання визначається для кожного активу визначається окремо, на основі
якого розраховується норма амортизації лінійним методом. В якості винятку
можна використовувати також кумулятивний метод амортизації [5].
На сьогоднішній день на українських підприємствах постала проблема
комерційної оцінки нематеріальних активів, яка полягає у відсутності
встановленої класифікації об’єктів, що відносяться до даного класу, визначення
їх характеристик, методів оцінки та переоцінки їх вартості, аналіз ефективності
тощо. Саме тому для успішного використання нематеріальних активів на
підприємстві необхідним є кваліфікація спеціалістів щодо визначення суттєвих
характеристик відповідних активів та їх раціонального використання.
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канд.екон.наук, с.н.с. відділу обліку та оподаткування
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ
ВЕСНЯНО-ПОСІВНИХ РОБІТ
Одним
із
питань,
які
найбільше
турбують
бухгалтера
сільськогосподарського підприємства під час посівної, – це норми списання
запасів (насіння, засобів захисту рослин, добрив тощо). Зацікавленість
бухгалтерів цим питанням обумовлена тим, що податківці полюбляють
донараховувати податкові зобов’язання з ПДВ, посилаючись на п. 198.5 ПКУ
(використання активів у так званій «негосподарській діяльності»). Тому
бухгалтери прагнуть уникнути будь-яких претензій з боку контролерів та
захистити свій податковий кредит.
На сьогодні не існує єдиного нормативно-правового акту, який пройшов
би відповідну державну реєстрацію і регламентував би норми витрат
вищеперерахованих матеріалів. Це пов’язано також із тим, що в господарській
діяльності кожне сільськогосподарське підприємство виходить із значного
набору факторів: клімат, погодні умови, якісні показники ґрунту та посадкового
матеріалу, походження добрив, попередники, дотримання сівозмін тощо.
Разом із тим, відомо, що кожна селекційна установа, кожен виробник
добрив чи засобів захисту надає рекомендації щодо оптимальних норм висіву
та внесення відповідно. Якщо природно-кліматичні умови, якісні
характеристики ґрунту та інші фактори дозволяють сільськогосподарському
підприємству дотримуватися цих рекомендацій, то їх необхідно затвердити
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розпорядженням (наказом) по підприємству. Це розпорядження разом із актом
на списання і буде підставою для бухгалтера, щоб віднести відповідну кількість
матеріалів на витрати з вирощування певної культури.
Скептики можуть апелювати до того, що чинне законодавство не містить
жодних вимог про обов’язковість нормування таких витрат, а отже, і
встановлювати якісь норми підприємство не зобов’язане. Проте не можна
посперечатися і з тим, що те ж насіння висівається за певними нормами на
одиницю площі. Такі норми на кожному підприємстві розраховує і контролює,
як правило, агроном. А отже, є підстава (обґрунтування) того, куди, коли, чого
і, головне, скільки витрачено на посів. Тому наявність у підприємства
затверджених норм висіву насіння, внесення добрив, засобів захисту тощо є
додатковим обґрунтуванням доцільного господарського використання таких
запасів.
Такого висновку можна дійти, проаналізувавши судову практику та
практику податкових перевірок. Адже накази щодо норм висіву, внесення
добрив чи засобів захисту є важливими доказами у судових спорах з
податковими органами (наприклад, Рішення Третього апеляційного
адміністративного суду м. Дніпро у справі № 280/647/19 від 04.11.2019 р.).
Отже, першим варіантом встановлення норм списання насіння, добрив, засобів
захисту тощо є затвердження наказом по підприємству норм, визначених
виробниками таких виробничих запасів.
Проте практика засвідчує, що ці норми далеко не завжди відповідають
тим, яких дотримується сільськогосподарське підприємство. При цьому, якщо
витрати підприємства менші, ніж вказують виробники, то питання у податківців
виникають значно рідше, ніж у зворотній ситуації. Оскільки чинне
законодавство не забороняє самостійно розробляти норми списання (витрат)
будь-яких виробничих запасів, так само як і не регламентує спосіб їх
визначення, підприємство може скористатися цим як другим варіантом.
Третім варіантом закріплення норм витрат на посів є технологічна карта
вирощування сільськогосподарських культур. Це – універсальний документ,
який поєднує в собі регламентацію необхідних передпосівних та посівних
робіт, витрат палива, мастильних матеріалів, насіння, засобів захисту рослин,
добрив тощо. Видача розпорядчого документу за підписом керівника
підприємства про встановлення норм витрат матеріалів згідно технологічних
карт, розроблених, наприклад, головним агроном підприємства знімає питання
нормування таких витрат та суттєво зміцнює позиції підприємства в судових
спорах (Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду у
справі № 804/6744/17 14.12.2017 р.).
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Говорячи про норми списання, слід пам’ятати, що їх перевищення
(наприклад, внесення мінеральних добрив більше, ніж передбачено у
технологічній карті) податківці розцінюють як використання цієї кількості
(понаднормової) запасів не у господарській діяльності платника податку. Як
наслідок, підприємства звинувачуються у заниженні сум податкового
зобов’язання з податку на додану вартість від проведених операцій по списанню
ТМЦ (не нарахування податкових зобов’язань за товарами/послугами, які
використанні на посів, що не використовувалися в оподатковуваних операціях
у межах господарської діяльності), нереєстрації податкових накладних тощо.
Для того щоб обґрунтувати понаднормове внесення, потрібно змінити
попередні норми відповідним наказом або ж зафіксувати причини
понаднормового внесення у Акті на списання (наприклад, зміна способу висіву,
викликана сумнівами щодо показників схожості насіння; обсів країв полів
перехресним способом, що зумовлено технічними та технологічними
властивостями тракторів та сівалок), чи встановити винних осіб.
Ще одним ризиком для платників є висновки податківців щодо посівів,
які загинули. Так контролери доходять висновку, що товари, використані для
вирощування загиблих посівів не можуть вважатися використаними в
операціях, що є господарською діяльністю, адже врожай з таких посівів не було
зібрано. Висловлену позицію не підтримують судді і стають на сторону
платників податків (Ухвали Вищого адміністративного суду України №
К/800/2730/155 від 22.07.2015 р. та № К/800/18725/156 від 17.06.2015 р.).
Отже, для мінімізації обліково-податкових ризиків під час весняних
посівних робіт бухгалтерська служба підприємства має не лише належним
чином формувати первинні документи, а й мати внутрішні розпорядчі
документи, які встановлюють норми, а звідси – підстави для списання
відповідних запасів.
О.П. Попович
Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступеня № 71
учитель вищої категорії
СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА
ЛІТЕРАТУРИ
Соціалізація — це розвиток людини протягом всього його життя у
взаємодії з навколишнім середовищем, яка передбачає засвоєння і відтворення
соціальних норм і культурних цінностей, а також саморозвиток і
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самореалізацію особистості в тому суспільстві, до якого він належить. Цей
процес відбувається в умовах стихійного взаємодії людини з навколишнім
середовищем, а також в ході цілеспрямованого, педагогічно організованого
виховання[2].
Створення умов для формування національно свідомої, духовно багатої
мовної особистості є одним із важливих завдань навчання української мови та
літератури учнів.
Це завдання реалізується через соціокультурну змістову лінію, яка сприяє
становленню в учнів уявлення про світ, природу, суспільство, ознайомленню їх
з основними культурними набутками рідного народу і людства, розвиткові
духовної сфери особистості, зокрема моральних переконань, відчуття
прекрасного тощо. Ця змістова лінія являє собою систему культурологічних
тем, орієнтовну тематику яких пропонує програма[1]. .
Інтерактивне навчання сприяє глибокому засвоєнню навчального матеріалу та
виробленню компетентостей, оскільки під час його застосування переважає
самостійна діяльність та взаємонавчання. Нетрадиційні методи навчання
передбачають, як мінімум, три види діяльності [3] :
1. Ділова гра - одна з форм імітації конкретних ситуацій; передбачає
організацію змагання між командами та розподіл ролей між учасниками.
Переваги:
а) наочність засобів і результатів навчання;
б) формування навичок комунікації;
в) відпрацювання практичних навичок, прийняття рішень;
г) стимулювання творчого мислення;
д) об’єктивна оцінка і зворотній зв’язок.
Обмеження:
а) вимагає інтенсивних зусиль по підготовці сценарію
і
проведення;
б) ризик відхилення від цілей навчання.
2. Рольова гра- метод навчання, при якому учні грають визначені ролі в
неформальній ,але максимально реалістичній манері[4]. .
Переваги:
а) ефективність у відпрацюванні професійних дій, висвітленні складних
конфліктних ситуацій;
б) закріплює засвоєння теоретичних концепцій;
в) прояснює особливості поведінки;
г) розвиває навички оперативного вирішення проблем;
д) навчання в дії;
е) драматичний, ігровий ефект сприяє кращому засвоєнню навчального
матеріалу;
є) ефективний спосіб зміни настанов і поглядів.
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Рис. 1. Продуктивні технології навчання[4].
Охарактеризовані методи і прийоми роботи дозволяють учителю
будувати оптимальну, на нашу думку, траєкторію мовленнєвої соціалізації
особистості в сучасному полікультурному просторі. На уроках учні повинні
формувати вміння бути контактними в різних соціальних групах, уміти
працювати з представниками різних соціальних верств і груп, запобігати
конфліктним ситуаціям або вміло виходити з них.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ
СФЕРИ
Доведено, що соціально-економічна діяльність в аграрній сфері має
велике значення для повноцінного функціонування українського села та для
належного рівня життя населення, яке проживає в сільських територіях.
Соціально-економічна переорієнтація діяльності в процесі розвитку
аграрної сфери повинна бути однією з ключових завдань трансформацій в
економіці нашої держави, і здійснюватися в таких основних напрямах:
- взаємний розвиток як сільськогосподарських підприємств, так і
сільських територій з населенням, яке на них проживає;
- трансформація господарської діяльності, в основі якої лежить
соціально-економічна відповідальність;
- підвищення значущості соціальної сфери;
- зближення громадських та господарських інтересів;
- посилення
соціально-економічної
відповідальності
сільськогосподарських підприємств.
Соціально-економічна переорієнтація діяльності в процесі розвитку
аграрної сфери в результаті має забезпечити продовольчу безпеку держави,
збалансувати всі економічні процеси, які проходять в економіці нашої держави
та створити належні умови для розвитку українського села.
Процес економічного розвитку має рухатися «в ногу» з соціальним
вкладом, має бути чітке дотримання соціальних правил в основі яких закладено
людські цінності та територіальний розвиток, а учасники економічного
розвитку мають реалізувати власні людські ресурси, соціальна та економічна
стратегія мають реалізовувати завдання для розвитку аграрної сфери.
Процес соціально-економічної переорієнтації діяльності в процесі
розвитку аграрної сфери має базуватися на координації та взаємному
затвердженні суспільних і приватних інтересів в результаті створених
суспільних цінностей та норм з метою взаємозалежного підвищення як
ефективності функціонування суб’єктів економіки нашої держави, так і
зростання рівня соціального добробуту. Під час цієї переорієнтації важливо
знайти та дотримуватися «золотої середини» в співвідношенні якості
соціального та економічного розвитку. Такі економічні показники
господарської діяльності сільськогосподарських підприємств як дохід,
прибутковість, рівень рентабельності мають відповідати таким соціальним
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показникам, як відрахування на соціальні заходи, середньомісячна оплата
праці, відповідність умов праці, середньооблікова чисельність працівників,
рівень впливу на екологічний стан навколишнє середовище.
Соціально-економічна переорієнтація діяльності в процесі розвитку
аграрної сфери має базуватися на механізмах розподілу, перерозподілу,
використання та споживання благ за допомогою державного регулювання та
завдяки бюджетній системі, в основі якої лежить політика податкова і політика
доходів людей, завдяки яким проводиться вкладення фінансових ресурсів у
розвиток та повноцінне функціонування об’єктів соціальної інфраструктури,
соціальні виплати, а також створення балансу в структурі та динаміці доходів
всіх верств населення. Співвідношення соціальних та економічних складових в
соціально-економічній переорієнтації повинне враховувати не тільки ту
позицію при якій економічний розвиток забезпечує задоволення соціальних
потреб та вирішення соціальних проблем, а й навпаки - зростання економічної
активності за рахунок соціальної складової [1].
Порядок ведення і правові основи соціального діалогу в нашій державі
визначаються Законом України «Про соціальний діалог в Україні», метою якого
є забезпечення умов при яких зросте рівень та якість життя населення, соціальна
стабільність, регулювання економічних, соціальних та трудових відносин [2].
Для підвищення значущості соціальної сфери серед суб’єктів аграрної
сфери потрібно:
- створити загальні критерії оцінювання рівня соціальної
відповідальності;
- запровадити правила здійснення господарської діяльності як
соціально-економічно спрямованої і відповідальної перед працівниками та
суспільством загалом;
- затвердити методологію оцінки та кваліфікації суб’єктів аграрного
бізнесу відносно до його соціальної відповідальності;
- забезпечити контроль за дотриманням учасниками соціального
діалогу покладених на них зобов’язань та відповідальності за порушення [3].
Високоефективна соціально-економічна відповідальність надає змогу
сільськогосподарським підприємствам втілити в життя питання, що стосуються
стабільності, конкурентоспроможності, безпеки та виживання.
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МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ЯК
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ
У процесі функціонування перед кожним окремим суб’єктом
підприємництва в окремі періоди роботи виникає питання щодо самостійного
вирішення певної господарської проблеми або замовлення у іншого ринкового
суб’єкта товару, ресурсу чи отримання у нього послуги на договірній основі. В
контексті сказаного також зазначимо, що розміри підприємств обумовлюють
їхню ринкову активність щодо контактів та взаємодії з іншими господарськими
одиницями. Виклад даного матеріалу, у контексті розгляду питань розвитку
галузевих ринків, пов’язаний із співвіднесенням певних предметних позицій із
різними за розміром суб’єктами підприємництва. Тому для спрощення
пояснення суті будемо використовувати такі характеристики як «великі» та
«малі» суб’єкти підприємництва, фірми або підприємства.
В економіці підприємницьку діяльність здійснюють різні за
організаційно-правовою формою та розміром суб’єкти підприємництва будьякого ринку. Певний стан ринку обумовлюється специфікою його профільного
товару, державною регуляторною політикою тощо. Стисло обмежимося тим,
що конкурентним ринкам властива різноманітність форм підприємництва.
Відповідно цього відзначимо, що кожну окрему ринкову нішу займають як
великі, так і малі фірми. З одного боку, природнім є те, що великі фірми та
підприємства мають значно більший рівень взаємодії з суб’єктами ринку за
малі. У процесі їхньої діяльності ними вирішується питання доцільності
інтеріоризації (від фр. intériorisation — перехід ззовні всередину та від
лат. interior — внутрішній) певної ринкової трансакції до своєї структури.
Рішення про включення до своєї структури певної трансакції означає
необхідність виділення певної організаційної одиниці (особи, підрозділу),
відповідальної за її виконання. З іншого боку зазначимо, що ефективне
виконання окремими ринками своїх суспільних функцій було б неможливо без
роботи малих суб’єктів підприємництва. Відповідно зазначеного збереженню
конкурентних засад функціонування ринків сприятиме розвиток договірних
відносин, як системи, що упорядковує взаємодію численних суб’єктів
господарювання. При цьому поняття договірні відносини охоплює собою
сукупність відносин, що виникають у процесі укладення та виконання
договорів.
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Господарська діяльність підприємств опосередковується різними
договорами. Купівля ресурсів, продаж продукції, надання або отримання
послуг, оренда майна оформлюється відповідними договорами. У цивільному
законодавстві термін «договір» використовується у трьох значеннях:
− як письмове вираження угоди сторін, оформлене належним
чином (договір − документ),
− як підстава виникнення договірних зобов’язань (договір − угода);
− як договірні зобов’язання сторін договору (договір - зобов'язання).
Договір є незамінним інструментом ринку, а розвиток договірної форми
співпраці та договірних відносин є важливим для збереження конкурентних
засад функціонування галузевих ринків. Це обумовлюється можливостями:
− гнучко укладати договори у будь-якій формі, без обов’язковою
присутності всіх сторін при їхньому підписанні, а через їхніх уповноважених
представників або шляхом листування;
− збереження юридичної незалежності суб’єктів підприємництва,
учасників договірних відносин, які зберігають статус юридичних осіб та свою
організаційно-правову форму господарювання;
− передачі у зовнішнє середовище виконання тих функцій, які менш
доцільно виконувати всередині суб’єктів підприємництва;
− комбінування централізованого управління виконанням сукупності
договорів, у межах певних інтеграційних взаємодій, при децентралізованому
виконанні окремих договорів;
− розвитку підприємницької ініціативи та маневрування власним
капіталом, штатом своїх співробітників та обсягом задіяних ресурсів для
включення у виконання декількох договорів;
− вибору різних форм інтеграційної взаємодії участі малих підприємств
у різних видах об’єднань при виконанні різних договорів;
− порядку розподілу юридичної відповідальності за належне виконання
умов договору – тільки відповідно розподілу прав та обов’язків між учасниками
договірних відносин. Інші зобов’язання учасників договірних відносин, які не
включені до умов договору, не є правочинними, а їхні зобов’язання не
поширюються на інших учасників господарських відносин.
− зміни та доповнення початкових умов договору будь-якою з його
сторін, у тому числі і шляхом відступлення своїх прав третім особам або на
користь третіх осіб, які не брали участь в процедурі укладення договору.
Таким чином договірна форма налагодження взаємодії між учасниками
ринку довела свою ефективність за століття регулювання господарських
відносин завдяки своїй гнучкості, простоті та універсальності. Наявні
можливості слід враховувати суб’єктам господарювання для раціонального
оформлення та виконання договорів. З боку держави важливим є налагодження
системи моніторингу договорів та стимулювання учасників договірних
відносин до їхнього виконання. Це сприятиме становленню цивілізованого
ринку в Україні.
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КЛЮЧОВІ УПРАВЛІНСЬКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВОГО
САМОРЕГУЛЮВАННЯ
У процесі здійснення ринкових реформ в Україні важливим є врахування
досвіду економічно розвинених країн по різних аспектах реформування. Одним
з важливих таких аспектів є розвиток системи галузевого саморегулювання як
елемента ринку у межах якого взаємодія галузевих суб’єктів господарювання,
органів влади різних рівнів та споживачів сприяє посиленню виконання ринком
своїх суспільних функцій.
Галузеве саморегулювання - це процес, під час якого суб’єкти
господарювання галузі чи сектору економіки визначають правила своєї
діяльності, етичні норми, стандарти якості й безпеки та контролюють їхнє
дотримання через уповноважені ними відповідні організації, а не мають
сторонніх незалежних агентств, таких як приватна організація чи державний
регулятор [1].
Заходи саморегулювання, такі як кодекси поведінки, можуть мати
важливе опосередковане правове значення, що ґрунтується на їхньому ефекті
створення правової визначеності та відмови від відповідальності у цивільному
законодавстві, трудовому праві та навіть у кримінальному праві..
Саморегулювання може впливати на конкретизацію існуючих положень
нормативно-правових актів у певних контекстах, зокрема у контексті ведення
господарської діяльності та якості продукції у таких сферах як захист
навколишнього середовища, застосування біотехнологій, а також у сфері
бізнесу та торгівлі тощо.
У процесі становлення ефективної системи галузевого саморегулювання
необхідним є підготовка до вирішення ключових управлінських питань, до
основних серед яких можна віднести [1, 2]:
− дотримання учасниками саморегулівних організацій встановлених
галузевих норм, правил та стандартів, без чого саморегулювання не буде
виконувати своїх суспільних функцій;
− налагодження ефективного моніторингу, без чого не буде інформації
щодо про порушників галузевих саморегулівних вимог;
− врахування можливого низького рівня заінтересованості та участі
бізнес-структур у роботі саморегулівних організацій, що зробить неефективним
саморегулювання у певному секторі;
− врахування небезпеки ризику регуляторного захоплення, що може
відбутись у випадку надмірної наближеності до бізнесу органу галузевого
саморегулювання;
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− унеможливлення звуженого представництва учасників в керівних
органах саморегулівних організацій і використання цих організації в їхніх
інтересах;
− налагодження системи підзвітності керівних органів саморегулівних
організацій перед своїми учасниками та дієвого зворотнього зв’язку учасників
цих організацій з їхніми керівними органами з питань ефективності
використання фінансових та матеріальних ресурсів при досягненні цілей;
− мінімізація проблеми «безкоштовних пасажирів», які, з метою ухилення
від урядового регулювання, можуть використати переваги саморегулівних
заходів, при цьому не беручі участь у роботі саморегулівних організацій і
уникаючі витрат на дотриманні саморегулівних вимог;
− узгодження саморегулівних заходів з вимогами підтримання
конкурентного середовища, оскільки саморегулювання у певному секторі може
суттєво порушити умови конкурентної взаємодії, наприклад, через інструменти
ліцензування чи акредитації;
− врахування із суспільних позицій витрат на створення й забезпечення
функціонування саморегулівних організацій та відмова від таких дій у випадку
надвисоких витрат, з перекладенням на споживачів наслідків відсутності
саморегулювання у певному секторі економіки тощо.
Галузеве саморегулювання може бути вигідним доповненням до урядової
політики та забезпечити отримання важливих вигод як для галузі, так і для
споживачів. При цьому впливовість саморегулювання залежить від наступних
чинників [1, 2]:
− сили зобов'язань, взятих учасниками;
− рівня охоплення саморегулюванням галузі (за часткою продукції,
обсягу послуг);
− ступеня дотримання учасниками зобов'язань;
− наслідками недотримання зобов'язань.
В умовах формування економічної моделі з меншим рівнем державного
впливу на господарські процеси саморегулювання є одним з ефективних
способів зменшення витрат по державному регулюванню. В цілому розвиток
системи галузевого саморегулювання сприятиме підвищенню відповідальності
та активності суб’єктів господарювання у відповідних галузях, здійсненню
внутрішнього моніторингу якості послуг й інших ключових аспектів та
підвищенню суспільної ефективності відповідних галузей.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
МЕТОДОЛОГІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ РОБОТИ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Кожна будівельна організація, перш ніж розпочати будівництво,
визначає, яку ціну встановити на будівельну продукцію, який прибуток вона
зможе отримати, тому питання щодо цін на будівельну продукцію має дуже
велике економічне значення. Перебуваючи у тісному взаємозв’язку з усіма
змінними маркетингу, ціни визначають рентабельність будівельної організації,
її життєздатність і фінансову стабільність. Від цін значно залежить досягнення
економічних і комерційних результатів. Правильна або помилкова цінова
політика має тривалий вплив на всю виробничо-інвестиційну діяльність
будівельної організації.
Метою дослідження є узагальнення проблем з ціноутворення на
сучасному етапі розвитку української економіки, а також розробка практичних
рекомендацій щодо формування ціноутворення на підприємствах з
урахуванням невизначеностей ринкової економіки України.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
обґрунтування
специфічних особливостей
механізму ціноутворення в
будівництві; розробка альтернативних методів щодо поліпшення цінової
політики підприємства будівельної галузі в сучасних економічних умовах.
Політика ціноутворення в будівництві є складовою частиною загальної цінової
політики і виходить із загальних для всіх галузей принципів ціноутворення [1].
У той же час механізм ціноутворення в будівництві має наступні специфічні
особливості:
1. Різноманіття будівельної продукції. Кожен об'єкт будівництва має свої
особливості, до певної міри він неповторний. Навіть у об'єктів, що будуються
по типовому проекту, є свої особливості, оскільки вони прив'язуються до
конкретної місцевості. З цієї особливості витікає, що кожен будівельний об'єкт
має свою індивідуальну ціну.
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2.Тривалість виробничого циклу будівництва. Ця особливість
проявляється у тому, що в умовах інфляції проектна ціна може не збігатися з
фактичною, особливість примушує всіх зацікавлених учасників інвестиційного
проекту враховувати чинник часу при формуванні ціни на будівельну
продукцію.
3. Висока матеріаломісткість будівельної продукції обумовлює
необхідність систематично відстежувати ціни на будівельні матеріали і
визначати, як їх ціна впливає на собівартість [ 3].
4. У формуванні ціни на будівельну продукцію одночасно беруть участь
проектувальник, замовник і підрядник, кожен з яких переслідує свої інтереси
[2].
Виходячи з перелічених особливостей механізму ціноутворення в
будівництві, наполягаємо, що остаточною ціною на будівельну продукцію є
узгоджена і компромісна ціна між зацікавленими юридичними особами, які
складають мікро-середовище будівельної організації. Рекомендуємо
авторський науковий підхід щодо схематичного зображення альтернативних
методів ціноутворення (рисунок 1), які, на нашу думку, будуть найбільш
доцільними у сучасних економічних умовах.
МЕТОДИ
ЦІНОУТВОРЕННЯ

Ціноутворення,
засноване
на витратах

Ціноутворення
з орієнтацією на рівень
конкуренції

Ціноутворення
з орієнтацією
на попит

Рис.1. Альтернативні методи ціноутворення на продукцію підприємств
будівельної галузі [авторська розробка]
У сукупності ціна будівельної продукції визначається взаємною дією
трьох груп чинників: індивідуальних витрат виробництва та збуту, стану
попиту і рівня конкуренції на ринку будівельної галузі.
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ В КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Важливим напрямком аналізу закономірно вважається факторний метод
оцінки впливу різноманітних чинників. «Факторний аналіз являє собою
сукупність методів багатомірного економіко-математичного аналізу, які
використовуються для вивчення наявності або відсутності зв’язку між
змінними явищами. За допомогою факторного аналізу можливо дослідити не
лише вплив явних факторів, але й наявність латентних, прихованих факторів,
вплив яких на результативний показник може бути дуже значним».[1]
Значення даного методу в процесі прийняття управлінського рішення
полягає в наступному:
визначення узагальнюючого показника, що надає комплексну
характеристику стану розвитку економічної системи.
Окреслення виду діяльності, ресурсів, або певної сфери, які
підлягають аналізу. Наприклад, аналіз факторів, що впливають на
рентабельність економічної системи [2] або аналіз маркетингової діяльності. [3]
Дослідження кола чинників, що суттєвим чином впливають на
результат роботи економічного гравця.
Вимірювання сили впливу певного фактору на результативний
показник.
В процесі факторного аналізу застосовуються різноманітні методи, серед
яких найбільш результативним є елімінування. «Елімінування — це логічний
метод, за допомогою якого абстрагується вплив низки факторів, які впливають
на зміну досліджуваного параметра, і залишається в оцінках один, вплив якого
вимірюють шляхом послідовної заміни його базового значення на значення
порівняльної характеристики та зіставлення з попереднім результатом». [4]
Характерною рисою даного методу є те, що факторна модель відображає
детерміновану залежність.
На вибір результативного та факторних індикаторів впливає ряд умов,
серед яких виділено основними наступні: А) мета та завдання аналізу; Б)
економічна система, її рівень та умови функціонування; В) доступність масиву
інформації, необхідного для проведення аналізу.
Фахівці з аналізу вважають, що «порівняння величини результативного
показник до та після заміни рівня того чи того показника нейтралізує (елімінує)
вплив усіх інших факторів, крім одного, та уможливлює визначення впливу
останнього на приріст результативного показника. При цьому передовсім
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підлягають заміні кількісні параметри, далі — структурні, в останню чергу —
якісні. Якщо у формулі міститься багато кількісних, структурних або якісних
показників, послідовність заміни залежить від оцінки того, які з них є
основними, а які похідними, які первинні, а які — вторинні» [5].
В процесі прийняття управлінського рішення застосування факторний
аналіз виконує функції, спрямовані на досягнення більшої ефективності
стратегіного потенціалу [6] та оптимальності дій органну керування:
у складі економічної системи виділяє чинники, на які доцільно
підсистемі управління акцентувати увагу;
показує значимість акцій з управління, спрямованих на певний
фактор;
визначає політику управління факторами розвитку ( який фактор
доцільно посилити, а який – загальмувати).
Таким чином, факторний аналіз в процесі прийняття ділових або
управлінських рішень сприяє:
1.
Визначенню явних та латентних факторів, які привносять
можливості розвитку економічної системи або гальмують її ефективні дії.
2.
Вимагає формалізації факторів, що сприяє більш детальному
вивченню змісту та дії чинників.
3.
Надає можливість застосування способу продовження факторної
моделі, а це, в свою чергу, пролонгує набір факторів впливу на результат
моделі.
4.
Створює аналітичну базу для прийняття оптимального в даних
умовах управлінського рішення.
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МОДЕЛЬ БІЗНЕС – ПРОЦЕСУ ПРОЕКНО ОРІЄНТОВАНОГО
МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
В даній роботі представлена авторська модель інформаційної системи
управління кадрами та формування кадрової політики міської лікарні на
прикладі КНП «Міська лікарня №2» КМР . Модель розроблена за допомогою
методології IDEF0 . Актуальність даної розробки полягає в наступному : для
будь якого підприємства незалежно від форми власності
ефективне
функціонування залежить від кількісного та якісного складу його персоналу,
що обумовлює необхідність створення та затвердження кадрової політики , що
і є метою створення представленої нижче інформаційної системи.
Створення бізнес – процесу за допомогою методології IDEF0 передбачає
побудову системи ієрархічних схем та діаграм, які дозволяють визуалізувати
бізнес - процес. Починають з побудови контекстної діаграми А0, яка є
верхівкою моделі та визначає мету створення інформаційної системи. (рис1).
Так, на вході визначається мета бізнес – процесу, в даному випадку це розробка системи кадрової політики та управління персоналом міської лікарні,
а на виході результат бізнес процесу, а саме – сформована кадрова політика. В
рамках проведення аналізу існуючої системи управління кадрами та
реорганізації самого бізнес-процесу в методології IDEF0 (функціональна
модель) необхідно почати з визначення контексту, тобто узагальненого опису
даного процесу. Після опису системи в цілому проводиться розбиття її на великі
фрагменти.
Цей процес називається функціональною декомпозицією, а діаграми, які
описують кожен фрагмент і взаємодію фрагментів, називаються діаграмами
декомпозиції. Діаграми декомпозиції містять споріднені роботи, тобто роботи,
що мають загальну батьківську роботу. Після декомпозиції контекстної
діаграми проводиться декомпозиція кожного великого фрагмента системи на
дрібніші і так далі до досягнення потрібного рівня подробиці опису системи.
Декомпозиція контекстної діаграми має номер А1 (рис. 2) та описує кроки ,
проходження яких необхідно для досягнення мети створення бізнес-процесу.

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

111

Рис. 1 «Контекстна діаграма А0 «Визначення мети створення бізнес процесу»
Далі деталізуємо процес , що являє собою декомпозицію контекстної
діаграми . На першому етапі створення інформаційної моделі на підставі
існуючих нормативно – правових актів (кодекс законів про працю , накази
міністерства фінансів та праці) формуються вимоги до майбутнього
співробітника та правила прийому на роботи до міської лікарні , а саме :
наявність відповідної освіти для лікарів , медичних сестер та обслуговуючого
персоналу (диплом про освіту) , наявність категорії, яка підтверджується
відповідним сертифікатом, досвід роботи (що зазначено в трудовій книжці ),
подання заяви про прийняття та розгляд її керівником , зарахування до складу
працівників лікарні. Після цього проводиться аналіз існуючих кадрів та
визначаються вільні ставки та ставки, які потрібно ввести відповідно до вимог
міністерства охорони здоров’я України та національної служи здоров’я України
На другому етапі визначається оклад працівника , його спеціалізація
(наприклад лікар – анестезіолог , лікар – офтальмолог , сестра медична, сестра
– анестезистка , молодша медична сестра і т.д.) та створюється наказ про
зарахування на роботу і повідомлення до податкової служби а також внесення
в базу даних медичної інформаційної системи нового працівника .
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Третій етап полягає у складані відповідних графіків роботи працівників ,
що відображається у табелях робочого часу . Складені графіки відпрацьованого
часу подаються до розрахункового відділу для підрахунку заробітної плати
працівників та подачі відомостей до обслуговуючого банку для здійснення
виплати , що відображено на третьому та четвертому блоці діаграми
декомпозиції (рис.2).

Рис. 2 «Діаграма декомпозиції А1 «Покрокове створення моделі бізнес процесу»
Приведений вище бізнес – процес на прикладі авторської розробки
допомагає чітко визначити мету управління підприємством та розробити план
управління та розвитку, а саме бізнес – план, що актуально в умовах ринкової
економіки для кожного підприємства , у тому числі медичного(особливо в
процесі впровадження другого етапу медичної реформи.).
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ РЕМОНТІВ ЯК ЧИННИК
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Вантажний транспорт являє собою особливо важливу галузь виробничої
інфраструктури. Не виробляючи безпосередньо матеріальної продукції,
вантажний транспорт є четвертою галуззю матеріального виробництва після
видобувної, переробної промисловості і сільського господарства. Жодна з
названих основних галузей матеріального виробництва не здатна
функціонувати без транспортного забезпечення. Тому надзвичайна важливість
ефективної роботи транспортного комплексу для забезпечення безперебійного
функціонування реального сектора економіки є очевидною, що актуалізує
питання підвищення ефективності їх діяльності. Останнє є неможливим без
впровадження на транспортних підприємствах наукових підходів до
планування і організації їх діяльності. Отже, метою даної роботи є
дослідження можливостей вдосконалення планування ремонтів транспортного
парку компаній-перевізників на підставі наукових підходів.
Як показав аналіз господарської практики, перед всіма транспортними
підприємства без винятку, гостро постає проблема побудови ефективної
системи планування ремонтів, яка б забезпечувала задовільний технічний стан
транспортних засобів (ТЗ) та безпеку і надійність перевезень при оптимальних
витратах. На більшості розглянутих транспортних підприємств перевірка
технічного стану ТЗ шляхом техогляду здійснюється щодня (якщо ТЗ не
перебуває у тривалому відрядженні).Планове технічне обслуговування
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здійснюють один раз на рік (перед державним технічним оглядом).У разі
виявлених несправностей автомобіль прямує в зону ремонту (ремонтну
дільницю), де визначається повний обсяг ремонтних робіт і складається перелік
запасних частин необхідних для ремонту. Головним недоліком існуючої
практики планування ремонтів і технічного обслуговування автотранспорту є
відсутність «прив’язки» ремонтного циклу до здійсненого ТЗ вантажообігу.
Наприклад, при зростанні завантаженості транспортного парку керівництво
підприємств часто скорочує простої техніки в ремонті шляхом подовження
міжремонтного періоду та зменшення обсягу ремонтних робіт. Це в багатьох
випадках приводе до виникнення поламок ТЗ та незапланованих простоїв в
ремонтах. Нераціональність існуючої практики планування ремонтів
транспортного парку підтверджується і збільшенням витрат на ремонти,
спричинені поламками ТЗ. Виявлені недоліки можна продемонструвати,
зіставивши структуру вантажообігу та загального терміну сукупності ремонтів
у 2018 р. на одному з досліджених підприємств (рис. 1).
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Рис. 1. Типова структура вантажообігу та загального терміну сукупності
ремонтів ТЗ (дані 2018 р.)
З рис. 1 видно, що на підприємствах спостерігається незбалансованість
між структурами вантажообігу та загальних термінів ремонтів. Частка витрат
часу на планові ремонти автомобілів з найбільшим завантаженням (MAN
19464) навіть менша за частку витрат на планові ремонти автомобілів з низьким
рівнем завантаження, тобто обсяг планових ремонтних робіт не відповідає
фактичному зношенню агрегатів автомобіля в процесі експлуатації, що
призводить до поламок і позапланових простоїв в ремонтах. За таких умов
рекомендується вдосконалити систему планування ремонтів та обслуговування
рухомого складу шляхом здійснення додаткового технічного обслуговування
автомобілів через кожні 500 тис. т*км. Подальша експлуатація без проведення
технічного обслуговування може призвести до поламок. Очевидно, що
проведення додаткового технічного обслуговування автомобілів призведе до
зростання витрат. У такій ситуації перед підприємствами постане необхідність
вирішення оптимізаційної задачі, тобто керівництво має обрати подальшу
«долю» транспортного засобу: додаткове технічне обслуговування чи заміна.
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Обґрунтування такого рішення може здійснюватися шляхом зіставлення витрат
на подальшу експлуатацію автомобіля та його заміну на новий транспортний
засіб. Це забезпечить уникнення необґрунтованих додаткових витрат.
Таким чином, вдосконалення системи планування ремонтів ТЗ шляхом
впровадження додаткового технічного обслуговування матиме такий
позитивний ефект: зменшить простої техніки у позапланових ремонтах;
зменшить витрати на проведення таких ремонтів; усуне необхідність оплати
ремонтному персоналу понадурочної роботи шляхом скорочення часу
ремонтів; знизить питомі витрати пального.
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СТАНОВЛЕННЯ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Розвиток суспільства та економіки не стоїть на місці, постійно виникають
питання про необхідність диверсифікації використання ресурсів продовольства
України, де створюються жорсткі вимоги до ефективності вирішення завдань
управління та контролю на підприємствах аграрної сфери. Щоб власники чи
керівники могли ефективно використовувати передові технології у галузі,
облікову інформацію в управлінні, вони мають спиратись на досконало
організовану облікову роботу. Грамотна облікова робота звільняє вище
керівництво від розуміння предметно-об’єктних змін в бухгалтерському обліку
галузях сільського господарства, дозволяючи йому зосередитись на
стратегічних питаннях сталого розвитку. В умовах, коли управлінська культура
вітчизняних сільськогосподарських підприємств на всіх рівнях лише
розвивається, важливого значення набуває розгляд на усвідомлення
господарської діяльності підприємства в сучасних умовах.
Слід зауважити, що з ростом усвідомлення вченими важливості та ролі
бухгалтерського обліку в забезпеченні довіри, порозуміння й керованості в
соціальному так і в економічному середовищі, змінюється і сприйняття об’єктів
обліку та контролю в аграрній сфері, на перше місце виходять фізіократичні
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ідеї, а положення теорії фізичної економії беруться за основу при розробці
нових парадигм облікової науки [4, с. 92]. Наприклад, І.В. Замула в монографії
«Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку
економіки» вводить до переліку об’єктів бухгалтерського обліку в аграрній
сфері операції по охороні земель. Виражена позиція вченого так, що реалізація
положень Концепції сталого розвитку економіки, посилення вимог щодо
розкриття інформації про реальні екологічні процеси, вимагає розкриття в
обліку інформації не лише про природні ресурси, але й вплив господарської
діяльності на них [2, с. 237].
Наступним прикладом є позиція В.М. Метелиці, який широко окреслює
коло об’єктів бухгалтерського обліку в агарній сфер пропонуючи змістовне
наповнення галузевого стандарту обліку галузі. Вчений вділив три категорії:
•
Землі сільськогосподарського призначення у складі основних
засобів.
•
Плата за користування землями сільськогосподарського
призначення.
•
Права користування землями сільськогосподарського призначення
у складі нематеріальних активів.
В основу запропонованої В.М. Метелицею систематизації об’єктів обліку
використання сільськогосподарських земель покладено «існуючі методологічні
підходи до обліку земельного капіталу в аграрному секторі» [3, с. 28].
Спрощений вигляд згрупованих об’єкти представляють собою дві групи активів
(основні засоби, нематеріальні активи) та зобов’язання перед власниками
земельних ділянок і державою (орендна плата, земельний податок).
Одержати правильне уявлення про об’єкт можна тільки на основі надійної
інформації, тобто інформації, яка його відображає з найвищою вірогідністю.
“Вірогідною вважають інформацію, яка не перевищує припустимий рівень
перекручування дійсного явища або процесу і відображає те, що вона повинна
відображати” [1, c.404]. Зростання конкурентоспроможності, впливу інновацій,
ефективності, збереження енергії, орієнтованості на клієнта та вимоги сталого
розвитку передбачає від власників зрозуміти місце свого підприємства в «живій
економіці». Здійснюється оперування низкою цілісних взаємопов’язаних і
взаємозалежних облікових процесів, що долають перешкоди комунікації
підприємства в еволюції соціально-економічного середовища.
На нашу думку, головними факторами, що стримують трансформаційні
процеси обліку в аграрних підприємствах є:
•
незавершеність структурних перетворень, грамотних, дієвих
пояснень з питань ведення галузевого обліку аграрної сфери,
•
недосконалість правового регулювання розвитку обліку в
аграрному бізнесі та в галузі тваринництва зокрема;
•
розбалансованість процесів суспільного відтворення в цілому.
За таких умов для більшості підприємств актуальним стає завдання щодо
забезпечення власного економічного потенціалу конкурентних переваг у
ринковому середовищі, збереження та збільшення прибутку. Нами виявлено,
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що ці зміни стають і фундаментальною передумовою розбудови об’єктів
бухгалтерського обліку в тваринництві. Розгляд інституту бухгалтерського
обліку, як складової сталого розвитку визначає в обліку тваринництва певні
об’єктні пріоритети: концентрація на обліку обмежених ресурсів; на центрах
приросту й збереження в галузі енергії; на формуванні доданої вартості; на
екологічній й соціальній відповідальності. Так, досягти мети сталого розвитку,
усвідомлення місця аграрного підприємства в сучасному соціальноекономічного середовища можливо тільки за умов розуміння впливу
інституціональної теорії бухгалтерського обліку на об’єкти обліку.
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рівень
конкурентоспроможності країни в умовах інтеграції, можливий лише тільки
при використанні інвестиційно-інноваційної активності. Інвестиційні та
інноваційні зміни необхідно розглядати не окремими складовими, а як
комплексний механізм формування інноваційно-інвестиційної моделі, на
основі синергетичного врахування принципів, технологій, методів, механізмів,
критеріїв прийняття рішень зазначених елементів [2].
Умовами забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку країни
відповідно й суб’єктів господарювання є: 1) визначення потреб у потенційних
інноваційних обсягах та відповідно обсягів інвестицій; 2) оптимальний ефект
очікуваної прибутковості та залученого інвестиційно-інноваційного потенціалу
відносно врахування ризиків в майбутньому; 3) врахування цінності
інноваційних змін відповідно до фактору часу; 4) раціоналізація механізмів
залучення інновацій та інвестицій[2].
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Відповідно до цього інвестиційно-інноваційний розвиток можливий лише
за рахунок системного підходу до вирішення проблем розвитку, які виникають
при зміні методів та підходів в забезпеченні інвестицій та інновацій, що вказує
на пріоритетний напрям можливостей та здатностей суб’єкта господарювання
до впровадження інноваційної системи.
В міжнародній практиці використовують інтегральну оцінка стану
розвитку інноваційної системи країни. Інноваційний розвиток України можна
розглянути через декілька показників у міжнародних рейтингах, які оцінюють
інноваційний потенціал, технологічну та інноваційну конкурентоспроможність.
У 2017 році Україна відповідно до глобального індексу інновацій (Global
Innovation Index) зайняла 50 місце (37,5), у 2018 році - 43 місце (38,5). У 2019
Україна посіла 47 місце (37,4), та увійшла до ТОП-3 економічної групи країн
«lower-middle
income».
Основою
складовою
інноваційної
конкурентоспроможності в Україні є людський капітал, через ефективну
реалізацію та наявність конкурентних переваг, що формує високий коефіцієнт
інноваційної ефективності. Відсутність стимулів впровадження результатів
НДДКР у виробництво в Україні є головною проблемою розвитку наукового
потенціалу, патентування винаходів та відповідно формування інноваційного
потенціалу в країні. В Україні єдиним, але негативним стимулом залишається
продаж винаходів за кордон, тобто відтік інноваційного потенціалу. Але
найголовнішим чинником відсутності стимулу до інновацій є відсутність
бажання у самих підприємців, оскільки в Україні є взагалі відсутнім
стандартизований налагоджений механізм оцінки інтелектуальної власності,
який є невід’ємною частиною капіталу суб’єкта господарювання та наявність
ризику неповернення коштів (через погіршення в країні інвестиційного
клімату), що створюю абсолютну їх не зацікавленість у довгострокових
проектах [1; 3]. Відповідно до глобального індексу конкурентоспроможності
(Global Competitiveness Index) в 2017 році Україні посіла 89 місце, а в 2018 році
– 83 місце з 140 країн, в 2019 втратила дві позиції та посіла 85 місце із 141 країни
світу [1; 3]. Основний регрес спостерігається в Україні у сфері фінансових
систем, який знизився до 136-го місця та у сфері охорони здоров'я — до 101-го
місця. Погіршилися показники впровадження ІКТ (78 місце), макроекономічної
стабільності (133 місце), інноваційних можливостей (60 місце). Другий рік
значно покращуються позиції за критеріями «ринок товарів»(57 місце), «ринок
праці» (699 місце), «інституціональний розвиток» (104 місце). Також вдалося
покращати показники: освіти (44 місце), рівень розвитку бізнесу (85 місце).
Показник середньорічного зростання ВВП за 10 років покращився з -2,1% до
0,1%, приріст прямих іноземних інвестицій знизився з 2,7% до 2,3%.
Експертами також було проаналізовано частку використання відновлюваних
джерел енергії (у відсотках до обсягу споживання), яка склала 4,1%, відносно
цього цей показник у країнах-лідерах склав у Сінгапурі - 0,7%, у США - 8,7%,
в Гонконзі - 0,9%, в Нідерландах - 5,9% і в Швейцарії - 25,3% [4]. Відповідно до
показника легкості ведення бизнесу Doing business-2020 Україна з 2017 року
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

119

почала покращувати позиції займаючи 80 місце, в 2018 – 76 місце, в 2019 – 71
місце та в 2020 – 64 місце [5].
Таким чином, інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств в Україні
повинен базуватися на активній та сучасній інтеграційній політиці держави;
формуванні пріоритетів інноваційної підтримки та залучення інвестицій;
створенні довгострокових перспектив розвитку з підтримкою у разі настання
ризиків стратегій економічного росту суб’єктів господарювання з боку
держави; соціальній, екологічній спрямованості та ресурсозбереженості
стратегій підтримки бізнесу державою.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
ПРОЄКТУВАННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
Динамічний розвиток соціуму, заміна цінностей, потреб, інтересів та
навколишнього середовища, що впливає на всі сфери життєдіяльності людини,
та має нерозривний зв’язок із соціокультурною діяльністю: змістовністю
проектів, формулювання цілей та результатів, а також інтеграція культури
сучасного світу, яка сьогодні є основною характеристичною ознакою розвитку
суспільства, вимагає принципово нової системи управління у сфері культури,
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що
актуалізує
проблему
визначення
особливостей
застосування
соціокультурного проєктування в сфері культури
Питання соціокультурного проектування як механізму розробки
соціальних явищ та їх впливу на культурні тенденції розглядає Антонюк Г. А.
своїй праці «Социальное проектирование». У той час як Балабанов П. І, та
Зауєрвайн Л.Т. в статті «Социокультурное проектирование и технологические
инновации» аналізують соціокультурне проєктування в умовах індустріалізації
та впровадження інновацій в сферу культури, освіти та мистецтва.
Зміни поглядів на роль і місце культури, які відбуваються у сучасному
світі, демонструють з одного боку констатації її значення для наступних
поколінь, з іншого боку відбуваються перетворення в розумінні ролі системи
управління та громадськості в процесах розвитку культури та збереження
культурної спадщини. Зарубіжний досвід свідчить, що проблеми стосовно
розвитку культури, її фінансування, ролі в суспільстві, управлінні нею тощо є
спільними для всіх держав світу, незалежно від рівня розвиненості держави
(розвинена демократична чи розвивається).
Зарубіжні науковці і практики констатують, що попри роботу, яку
проводять суб’єкти соціокультурної діяльності різних держав, залишаються
питання й проблеми щодо включення культури, як окремої сфери, у завдання
сталого розвитку багатьох країн. Вважається, що це допомогло б вирішити
багато проблем щодо розвитку соціокультурної діяльності у всіх її проявах та
сприяло б її впливу на соціально-економічні процеси в Україні.
Цікавість науковців до проблематики впливу культури на сучасні процеси
сталого розвитку стосується ролі культури в формуванні суспільств
майбутнього, які зможуть розв’язувати проблеми екології, зміни клімату,
зростання міського населення та реагувати на ці проблеми. Соціокультурна
діяльність має прямий зв’язок із культурною сферою, яка в свою чергу залежить
від соціо-економічного стану та політичної ситуації в країні. На сьогодні є
розповсюдженою думка щодо зростаючої ролі культури як міцного і важливого
аспекту сприяння економічним, соціальним і екологічним аспектам сталого
розвитку суспільства. Кожна культура, залежно від менталітету, має свої
цінності, традиції, та пріоритети. Отже, для нас є важливим виявити основні
підходи до визначення, що саме являє собою соціокультурне проектування.
Проєкт як форма організації соціокультурних заходів дозволяє
використовувати альтернативні ресурси, організовувати децентралізовані
культурні дії, здійснювати різнобічне партнерство між різними соціальними
інститутами. Такі можливості проектування дозволяють поєднувати традиційні
і нетрадиційні форми взаємодії , примножуючи своє різноманіття.
Використання технологій соціокультурного проектування дозволяє
розширити функціонал сфери культури та підвищити ефективність її
діяльності. В умовах, що склалися, технології проєктування сприяють пошуку
нових підходів взаємодії зберігаючи традиційні види діяльності. Таким чином
підтримуючи основну особливість соціокультурної діяльності - її іманентність
інноваціях.
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Складність соціокультурного проєктування полягає в неоднорідності
культурної сфери. Різних цінностей, традицій та уявлень про ідеальний стан
культури та соціуму як про бажану модель. Слід зазначити, що визначення
поняття «культури» має суперечливий характер. Але в даному дослідженні ми
розуміємо культуру як сукупність цінностей, норм та ідеалів, що транслюються
на наступні покоління за допомогою традицій, створюючи тим самим певне
уявлення про життєдіяльність індивідів.
Одним з корисних елементів досвіду, який можна використати, є
впровадження уявлення про проектну групу як про «інституційну сім’ю».
Спільне бачення культурної організації, що здійснює проєкт, довгострокових
стратегічних відносин всередині неї - це один з перших кроків до успіху
культурного проекту. Навіть інвестор чи спонсор, аудиторія проекту,
постачальники та суміжники - це не «зацікавлені сторони», а члени спільноти,
співтворці проекту. Ця співучасть всіх сторін є не щасливою випадковістю, а
результатом спільних зусиль. І саме це спонукатиме людей закохатися у
культурний проект, водночас підвищуючи його ринкову позицію.
Отже, соціокультурне проєктування є важливим фактором розвитку
культури, винайдення нових шляхів її розвитку, а також розширення
функціональної здатності в суспільстві. Проектування слугує інструментом
конструювання та транслювання культурних цінностей, тим самим
підтримуючи існуючі традиції та винайдення шляхів впровадження інновацій,
що будуть нерозривно поєднуватись вже с існуючими культурними благами.
Н.М. Михайлова
канд. мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування
Харківського національного університету мистецтв імені
І.П. Котляревcького.
ПРОФЕСІЙНА ПОВЕДІНКА ДИРИГЕНТА-ХОРМЕЙСТЕРА В
АСПЕКТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасний ритм життя вимагає від кожної особистості не лише
універсалізму та адаптованості до швидких змін соціуму, але й професійної
гнучкості та здатності до самовдосконалення. Професія диригентахормейстера, як і більшість професій творчої спрямованості згуртовує навколо
себе угруповання людей, що мають спільну мету своєї фахової діяльності, що в
свою чергу є чинником, що їх поєднує. Саме тому розвиток професійних
компетенцій диригента-хормейстера, безпосередньо пов'язаний з успішністю
його управлінської діяльності, що в своїй основі передбачає керування творчим
колективом однодумців. Проте, вправність результатів професійної діяльності,
насамперед залежить від майстерності оруди власною поведінкою.
Диригент-хормейстер з огляду його професійних компетенцій повинен
володіти складним і різнобічним комплексом багатьох якостей – талантом,
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майстерністю, цілеспрямованістю, творчим універсалізмом, спостережливістю,
допитливістю, подекуди педагогічним хистом тощо. Очолюючи хоровий
колектив диригент-хормейстер повинен усвідомлювати важливість лідерської
позиції та чітко дотримуватися алгоритму заздалегідь продуманих дій.
Складність та специфічність диригентського мистецтва полягає у відсутності
безпосереднього фізичного контакту з «інструментом», тобто процес створення
художнього твору відбувається опосередковано, за участі інших виконавців.
Саме тому виникає необхідність в управлінській діяльності, задля здійснення
дистанційного впливу на співочий колектив домагаючись миттєвої та точної
реакції виконавців.
Слід зауважити, що адаптація особистості до умов професійної діяльності
спонукає до появи відповідного індивідуального стилю поведінки фахівця.
Властивості особистості, набуті під час такої діяльності подекуди стають
рисами характеру та проявляються і в інших сферах життєдіяльності
зазначеного індивідууму.
Оскільки управлінська діяльність це особливий, унікальний вид
діяльності, що висуває підвищені вимоги до особистості, слід зазначити
необхідність:
•
високої внутрішньої мотивації, відповідальності, бажання і вміння
вирішувати найскладніші завдання, що постають перед колективом та
персонально перед його керівником;
•
вміння бути універсальним працівником, прагнути до саморозвитку
та самовдосконалення, буди обізнаним в усіх складових професійної діяльності;
•
мати підвищене навантаження на пам'ять, утримуючи в ній велику
кількість різнорідної, але необхідної для вирішення безлічі питань інформації;
•
намагатися як найкраще репрезентувати свій колектив,
прорахувавши та дотримуючись поступеневого плану його розвитку;
•
певних особистісних якостей – стресостійкості, цілеспрямованості,
толерантності, комунікативності тощо.
Таким чином ефективність діяльності диригента-хормейстера як
керівника хорового колективу, визначається його специфічними особистісними
якостями, знаннями та вміннями, рівнем професійної підготовки, а значення
управлінської діяльності значно зростає саме для спеціалістів, які за родом своєї
діяльності працюють з людьми.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ СУЧАСНОГО
ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Аналіз існуючих заходів оптимізації і зниження витрат в умовах будьякого підприємства (рис. 1) дозволяє констатувати, що «сучасні методи
оптимізації витрат мають бути гнучкими, простими у використанні, надавати в
оперативному порядку необхідну для прийняття управлінських рішень
інформацію» [1].

Рис. 1. Заходи щодо оптимізації витрат підприємства у сучасних
умовах [1]
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З урахуванням вищенаведених особливостей сучасних напрямів
оптимізації витрат підприємства одним з базовим механізмом стійкого
функціонування машинобудівного підприємства є система управління, однією
із основних функцій якої є управління витратами (рис. 2) [1].

Рис. 2. Структура системи управління витратами підприємства [1].
Згідно представленої структури (рис.2) у межах функціональних блоків
«Планування», «Прогнозування», «Розробка рішень») на прикладі модельного
цеху ПрАТ «НКМЗ» для оптимізації витрат пропонується застосовування
функціонального моделювання (в нотації IDEF0 безкоштовного програмного
забезпечення «Ramus Educational» [3]), сутність якого представлена у
літературних джерелах [4; 5].
«Ramus - це програма, за допомогою якої можна створювати візуальні
діаграми, використовувані для наочного відображення різних бізнес процесів.
Це рішення буде украй корисне на "мозкових штурмах" і збори співробітників
підприємства. Окрім візуалізації різних процесів і завдань, створювані
програмою діаграми також підходять для класифікації і систематизації різних
даних. Головна перевага Ramus Educational полягає в тому, що програма
підтримує відразу дві популярні методології: потоків даних (data flow
diagram, DFD) і функціонального моделювання і графічного опису процесів
(IDEF0)». [3]
Для наочного опису процесу управління витратами промислового
підприємства (на прикладі модельного цеху ПрАТ «НКМЗ») будується діаграма
«вищого рівня» (рівень А-0) в нотації IDEF0 (рис. 3). Стрілки на даній діаграмі
відображають зв'язок об’єкту моделювання з зовнішнім середовищем. Оскільки
блок А-0 (див.рис. 3) представляє собою весь об’єкт, то його ім’я є загальним
для всього процесу (рис. 4). Це стосується і всіх стрілок діаграми, оскільки вони
представляють собою повний комплект зовнішніх інтерфейсів об’єкту.
Діаграма рівня А-0 (див.рис. 3) встановлює область моделювання процесу
управління витратами модельного цеху ПрАТ «НКМЗ» та її межі. Входами
процесу управління витратами модельного цеху ПрАТ «НКМЗ» (див.рис. 3) є
наступні: завдання (потреба) - необхідність аналізу витрат та собівартості; дані
обліку: витрати, економічні показники, інформація про використання ресурсів,
дані калькулювання собівартості.
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Рис. 3. Діаграма вищого рівня А-0 моделі управління витратами (УВ) модельного
цеху ПрАТ «НКМЗ» в нотації функціонального моделювання бізнес-процесів IDEF0
[Авторська розробка]

Рис. 4. Діаграма моделі першого рівня А0 управління витратами модельного цеху
ПрАТ «НКМЗ» в нотації IDEF0 [Авторська розробка]

Виходами процесу управління витрат модельного цеху ПрАТ «НКМЗ» є:
дані про резерви зниження та можливості оптимізації витрат.
«Механізмами управління» бізнес-процесу (рис. 3, рис. 4) модельного цеху
ПрАТ «НКМЗ» є нормативно-правова база та регламенти підприємства.
Керування процесом загального управління витратами ПрАТ «НКМЗ»
входить до компетенції правління підприємства, фахівців планово-фінансового
відділу, інноваційного розвитку підприємства, за посередництва економістів
цехів, фахівців бухгалтерії та планово-економічного відділів.
За діаграмою «вищого рівня» А-0 (рис. 3) слідує низка «дочірніх» діаграм
(рис. 3), які дають більш детальне уявлення про процес управління витратами
модельного цеху ПрАТ «НКМЗ».
На рис. 4 представлена «дочірня» діаграма, створена під час декомпозиції
діаграми вищого рівня. Ця діаграма охоплює ту саму область, що і
«материнський» блок, але описує її більш детально.
Таким чином, на підприємстві з’являється можливість опису і
регламентації усіх етапів (оцінювання, прогнозування і планування витрат, їх
обліку та контролю і т.п.) та отримання наочного їх зображення в системі
управління витратами, встановити існуючі «вузькі місця» (дублювання функцій,
некоректність завдань і повноважень, недостатність контролю і т.п.) за усіма
процесам утворення «ланцюжка цінності», які потребують обов'язкового
усунення та ліквідації (рис. 4). В контексті удосконалення цієї системи
управління витратами на підприємстві визначення резервів скорочення витрат
дає йому можливість заздалегідь підготуватися до можливих «коливань»,
ризиків та загроз, а також своєчасно розробити заходи щодо зниження можливих
негативних наслідків.
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНІХ ОБМЕЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ПІДПРИЄМСТВ
Для ефективного управління підприємства у літературних джерелах [1- 4]
рекомендують застосовувати інструментарій менеджменту, проектування,
функціонального моделювання бізнес-процесів, завдяки чому з’являється
можливість опису, регламентації усіх процесів, встановлення існуючих проблем,
а також своєчасного їх усунення. Проблеми забезпечення динамічного шляху
розвитку підприємства, як вважають деякі закордонні фахівці [5], пов'язані з
необхідністю здолати внутрішні обмеження (рис. 1).
1. Неясне позиціонування на ринку
2. Демотивація співробітників
3. Відсутність (недосконалість) стратегічного управління
4. Некеровані (не достатньо керовані) процеси
5. Неповноцінний фінансовий та управлінський облік
6. Відсутність управлінської команди
7. Низька кваліфікація керівників

Рис. 1. Основні внутрішні обмеження для розвитку бізнес-процесів
підприємств [Авторська розробка за джерелами 1-5]
Перше обмеження (рис. 1) стосується проблем позиціонування, коли
керівники і співробітники на одне і те ж питання, наприклад: "Чим ваша компанія
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відрізняється від конкурентів"? - дають суперечливі відповіді або впадають в
ступор від такого питання. Інші ознаки відсутності позиціонування можна
виявити, розмовляючи з менеджерами по продажах про те, як вони переконують
клієнтів укласти угоду. Якщо основними аргументами є ціна і знижки, то
позиціонування відсутнє. Друге обмеження (рис. 1) зумовлено недостатньою
мотивацією персоналу. За своєю значимістю проблема мотивації стоїть на
другому місці після позиціонування. Адже коли ж співробітники байдуже
відносяться до своєї роботи і бачать компанію лише як джерело зарплати, їх
вклад в результати колективу мінімальний або негативний [5].
Наступне обмеження життєздатності компанії пов’язано із необхідністю
стратегічного управління, оскільки в умовах обмежених ресурсів у конкурентній
боротьбі перемагає той, хто з найбільшою ефективністю використовує свої
ресурси, хто бачить глобально, «за горизонт» своїх суперників, хто займає кращі
позиції. Четверте обмеження пов’язано з некерованістю процесів компанії, з
недосконалим "управлінням процесами", під котрим зазвичай розуміють
написання регламентів і контроль їх виконання. На практиці регламентів не
завжди дотримуються, а контроль їх виконання налагодити в компанії не завжди
вдається, навіть якщо існує робота по регламентах, управлінням це назвати не
можна (це більш менш вдале планування діяльності в залежності від ситуації).
Несистемні методи управління відбиваються на результатах бізнесу негативно (у
вигляді нестабільних продажів, незадоволення клієнтів якістю продуктів і
послуг, надмірних витратах, зниженні прибутковості і конкурентоспроможності
компанії) [5].
Шосте обмеження полягає у відсутності (не ефективності) управлінської
команди (не злагодженості команди керівників), коли при зазвичай
авторитарному стилі управління в більшості компаній, усі рішення приймаються
особисто генеральним директором, іноді із залученням окремих керівників
підрозділів, а керівники підрозділів не самостійні і не готові брати на себе
відповідальність, спостерігається роз'єднаність підрозділів, відсутність
горизонтальних зв'язків, неефективність комунікацій. Видатних результатів
можна досягти тільки за наявності видатної команди. Тому зміни в компанії
треба розпочинати із створення згуртованої, професійної управлінської команди
[5].
Проблема кваліфікації керівників - останнє (сьоме) фундаментальне
обмеження розвитку підприємства, оскільки це першопричина усіх інших
проблем компанії. Важливо визнати цю проблему і приступити до планомірного
усунення цього обмеження, оскільки невміння керувати людьми породжує їх
демотивацію, а невміння організувати процеси призводить до хаосу і авралів.
Головною проблемою є навіть не кваліфікація як така, а невміння і небажання
менеджерів навчатися своїй професії. Будь-які пропуски в кваліфікації можуть
бути усунені, якщо людина усвідомлює їх наявність і прагне здолати недолік
знань. Набагато гірше, коли керівники вважають, що вони вже усі осягнули і
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нічого більшого їм знати не треба. Ця помилка повністю позбавляє такого
управлінця перспективи росту[5].
Таким чином, варто враховувати ці обмеження розвитку підприємства,
намагатись подолати існуючі недоліки усіма можливими способами, при цьому
враховувати специфіку підприємства з його набором ключових чинників, що
обмежують здатність до виживання і розвитку. Варто констатувати, що
компанія, яка уміє виявляти і усувати внутрішні обмеження отримує переваги
над конкурентами, відкриває нові ринки, застосовує нові технології або ж
придбаває здатність діяти швидше, точніше, ефективніше за своїх суперників.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ ЇЇ
ФОРМУВАННЯ
Персонал – це головний елемент будь якого підприємства, як відкритої

соціально-економічної системи. Крім того, що підприємство – це система
взаємопов’язаний елементів, персонал формується в свою окрему систему
управління персоналом, яка має органічно та цілком вписуватися в загальну
систему підприємства, тому побудова ефективної системи персоналу на
підприємстві є одним із головних завдань в компанії на сьогоднішній день. Саме
тому від ефективно побудованої системи управління персоналом залежить успіх
підприємства та його майбутній розвиток. Поняття «система управління
персоналом» в менеджменті достатньо дослідженні, та і до сьогоднішнього дня
не знайдено єдиного підходу щодо даного управлінського терміну. Так, М.
Грачов убачає в системі управління персоналом «галузь діяльності, важливими
елементами якої є визначення потреби в персоналі, залучення (найм та відбір),
залученості в роботі, вивільнення, розвиток, контролінг персоналу, а також
структуризацію роботи, політику винагороди та соціальних послуг, політику
участі в успіху, управління витратами на персонал та керівництво
співробітників» [2, с. 17]. У свою чергу, В. Галенко тлумачить систему
управління персоналом як «комплекс взаємопов’язаних економічних,
організаційних та соціально-психологічних методів, що забезпечують
ефективність трудової діяльності та конкурентоспроможності підприємства»,
тобто оперує метою та методами досягнення цієї мети [3, с. 15].
Вітчизняні науковці В.М. Данилюк, В.М. Петюк та С.О. Цинбалюк [3]
вважають, що управління персоналом – це «частина функціональної сфери
кадрового господарства як основного механізму організації». Схожим є
визначення В. Лук’янихіна, який стверджує, що в широкому розумінні «система
управління персоналом передбачає формування цілей, функцій, організаційної
структури управління персоналом, вертикальних і горизонтальних
функціональних взаємозв’язків керівників і фахівців у процесі обґрунтування,
вироблення, прийняття і реалізації управлінських рішень» [5, с. 33]. Л.Б.
Пошелюжна [6] вважає, що система управління персоналом, яка склалась на
провідних вітчизняних підприємствах, включає наступні підсистеми: аналіз та
планування персоналу, підбір та наймання персоналу, оцінювання персоналу,
організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу, атестація і ротація
кадрів, мотивація персоналу, облік співробітників підприємства, організація
трудових відносин на підприємстві, створення умов праці, соціальний розвиток
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та соціальне партнерство, правове та інформаційне забезпечення процесу
управління персоналом.
На нашу думку, найбільш обґрунтованим дослідженням щодо структури
системи управління персоналом є Д.О. Корсаков [4], який виділяє наступні
підсистеми системи управління персоналом підприємства: підсистема аналізу та
планування персоналу; підсистема найму та обліку персоналу; підсистема
мотивації персоналу; підсистема оцінки персоналу; підсистема управління
розвитком персоналу; підсистема створення умов праці; підсистема
інформаційного забезпечення системи управління персоналом; підсистема
розвитку організаційної структури управління; підсистема правового
забезпечення.
Отже, виходячи із суті поняття «система управління персоналом» можна
виділити основні цілі заради яких підприємство розбудовує дану систему, а саме:
− створення сприятливих умов для високої продуктивності праці всього
персоналу;
− забезпечення підприємства робочою силою відповідної кількості та
якісної кваліфікації;
− формування стабільного колективу в організаціях, тобто закріплення
на підприємстві досвідчених та висококваліфікованих кадрів;
− досягнення
достатнього
рівня
її
організації,
мотивації,
самодисципліни, набуття в працівника навичок до взаємодії та співробітництва;
− формування стабільного колективу в організаціях, тобто закріплення
на підприємстві досвідчених та висококваліфікованих кадрів;
− реалізація потреб та інтересів працівників щодо змісту праці, умов
праці, можливості професійно-кваліфікаційного та кар’єрного просування на
підставі зростання професійної майстерності, знань, досвіду роботи персоналу
підприємства;
− досягнення оптимуму інтересів як підприємства, так і працівників,
економічної та соціальної ефективності управління персоналом.
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БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
За сучасних умов нестабільність факторів навколишнього середовища
вимагає від підприємств детального прогнозування своєї стратегічної та
поточної діяльності, врахування загроз і можливостей подальшого розвитку та
досягнення поставлених цілей. Сучасність вимагає від менеджменту кожної
організації уміння приймати відповідні управлінські рішення. Важливим
елементом стратегічного планування, який вирішальною мірою може
передбачати реакцію підприємства на вимоги зовнішнього середовища та
підтримувати його відповідну поведінку на ринку, є бізнес-планування, яке
можна розглядати як дієвий інструмент сучасного менеджменту, завдяки якому
підприємства можуть визначити мету і завдання свого функціонування,
розробити систему заходів щодо поліпшення результатів діяльності або
запобігання небажаним явищам [1].
Бізнес-план дає детальні пояснення, як буде відбуватися управління
бізнесом, з тим, щоб забезпечити його прибутковість, а також зворотність
інвестицій. Постійні зміни економічного середовища, в якій діє компанія,
припускають уточнення і перегляд бізнес-плану, що, в свою чергу, вимагає
вироблення механізму залучення управлінського персоналу до такої роботи. У
загальному випадку бізнес-план складається для зовнішніх і внутрішніх цілей.
Зовнішня сторона бізнес-плану призначається для виправдання довіри інвесторів
і кредиторів, переконання їх у потенційних можливостях компанії,
компетентності її співробітників, а також необхідності надання їй стратегічної і
фінансової допомоги. Іншими словами, відсутність ретельно продуманого
бізнес-плану, систематично відкоригованого відповідно до мінливих умовами, є
істотним недоліком, що відображає слабкість управління компанією, що в
підсумку ускладнює можливості залучення фінансових ресурсів і досягнення
довгострокової стабільності в конкурентному середовищі. Якщо говорити
коротко, бізнес-план – це критична стартова точка і базис всієї планової і
виконавської діяльності підприємства. Це найбільш важливе джерело акумуляції
стратегічної інформації і спосіб прямого управлінського впливу на майбутнє
становище підприємства, що описує шляхи досягнення прибутковості. У цілому
фінансова, оперативна й інвестиційна політика підприємства повинна
відповідати напрямам і стратегічним цілям, виділеним у бізнес-плані [2, с. 6].
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Бізнес-план є ефективним та діючим інструментом менеджменту, оскільки
його призначенням є:
– залучення капіталу для реалізації бізнес-проекту;
– переконаня ділових партнерів у доцільності брати участь у цьому
проекті;
– виконання ролі основного інструменту комунікації між підприємством і
постачальниками ресурсів на початковій стадії його реалізації;
– виявлення перешкод та запобігання їм у процесі впровадження бізнеспроекту;
– моделювання системи управління майбутнім бізнес-проектом;
– оцінювання перспектив започаткування та розвитку певного виду
діяльності та управління нею;
– виконання ролі надзвичайно важливого інструменту управління
діяльністю підприємства, першою чергою, нового.
Найбільш вагомою частиною бізнес-плану є план маркетингу, який займає
близько 75%. Він необхідний, щоб потенційні клієнти перетворилися на
реальних. Цей план повинен показати, чому клієнти будуть купувати саме цю
продукцію або користуватися саме цими послугами. Необхідно продумати і
пояснити потенційним партнерам або інвесторам основні елементи свого плану
маркетингу: ціноутворення, схему поширення товарів, рекламу, методи
стимулювання продажу, організацію після продажного супроводу, формування
іміджу та ін. [3].
Наявність продуманого бізнес-плану, ретельно відкоригованого
відповідно до мінливих умов, сприяє залученню фінансових ресурсів,
визначенню планів на майбутнє, ретельному вивченню передбачуваних ризиків
і можливих труднощів, які можуть перешкодити практичній реалізації бізнеспроекту. Його впровадження дозволяє підвищити ефективність діяльності
підприємства та досягти довгострокову стабільність в конкурентному
середовищі.
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ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ОСОБИСТОЇ КАР’ЄРИ МЕНЕДЖЕРА У
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
В умовах ринкових відносин ефективність у сфері управління
підприємством пов’язана з чималими труднощами, проте успіхи будь-якого
підприємства багато в чому залежать від успіху менеджменту , а особливо від
його найважливішої складової – управління людськими ресурсами. Актуальність
обраної теми полягає в необхідності вдосконалення процесу управління
кар’єрою менеджерів в організації, що обумовлено ситуацією в галузі, сучасним
станом кадрового питання, проблемою раціонального використання кадрового
потенціалу, а значить – новими вимогами, які організації висувають до своїх
співробітників і яким потрібно відповідати.
Найбільш суттєві дослідження, присвячені проблемі формування та
управління особистою кар’єрою менеджера виконані в роботах таких вчених, як
Д. Адаїр [1], А. Бішоф [2], Д. Джонсон [3], М. Ландсберг [4] та ін.
Визначається управлінська кар'єра як розширення впливу або просування
менеджера по ступеням ієрархії систем управління, що супроводжується
досягненням цілей організації на кожному з займаних рівнів[1,2]. Це визначення
повністю знімає питання про те, що важливіше - успішна діяльність компанії або
забезпечення подальшого просування по службовим сходам. Індивідуальна
кар'єра передбачає як просування, так і особистісний розвиток, який на кожній з
посадових сходинок повинен підтверджуватися конкретними досягненнями і
результатами. Фундаментальні прагнення людини реалізуються в управлінській
діяльності. Вона дає можливість перейти до таких кроків як [3]:
- від пасивності до активності;
- від залежності до відносної незалежності;
- від одноманітної діяльності до більш різноманітної;
- від близьких перспектив до довготривалих;
- від підпорядкованості до лідирування;
- від невпевненості до впевненості в собі.
У кінці минулого століття склалося уявлення про менеджера ХХI століття
як працівника, який займається творчою, інтелектуальною працею (бажання і
здатність постійно оновлювати знання, володіння почуттям нового, готовність
ризикувати), орієнтований на вирішення соціальних (стиль керівництва,
комунікабельність) і економічних (зацікавленість в мінімізації витрат,
досягнення високих корпоративних результатів) завдань. Дійсно, в даний час
істотно змінилися вимоги до сучасних менеджерів, їх управлінської
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компетентності, здатності орієнтуватися в зростаючих інформаційних потоках,
вмінню створювати працездатні команди з людей, які дотримуються різних
цінностей і принципів. Менеджер повинен вміти впливати на ефективність
використання всіх природних і суспільних ресурсів, розробляти стратегії,
здійснювати перспективне планування, що враховує цілі суспільного розвитку.
Формування і розвиток самоврядування кар'єри менеджерів на основі
впровадження запропонованих заходів дозволить підвищити зацікавленість
співробітників в результатах своєї праці і ефективність всієї системи управління
підприємством.
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ПРОБЛЕМИ ДЕФІЦИТУ МОЛОДИХ РОБІТНИКІВ НА
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
В Україні в останні роки спостерігається дефіцит молодих робітників.
Молодь не бажає йти на виробництво, цей очевидний факт, підтверджує
інформація, що всього 10-20% випускників технікумів і профтехучилищ
залишаються працювати на підприємствах. Причина криється, не тільки в
незадовільному стані системи освіти в профтехучилищах.
За даними державної служби занятості, збільшується попит на робітничі
професії̈. Гострий дефіцит на ринку праці відчувається у фрезерувальниках,
токарях, електромонтерах, електрозварниках, електрогазозварниках, слюсарях,
шліфувальниках тощо. Випускники шкіл не поспішають опановувати ці
спеціальності в професійно - технічних закладах [1].
Багато розвинених країн, впроваджуючи нові технології, розміщують свої
виробництва в Китаї, де робочої сили багато, і вона відносно дешева. А значить
перспектива про роботизацію виробництва, не так вже й близька. У деяких
галузях без людини ніяк не обійтися. З кожним роком кількість молодих людей,
які бажають отримати робочу професію скорочується. З такими темпами через
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20 років працювати буде нікому. Дана проблема очікується на всіх промислових
підприємствах України. Розглянемо причини виникнення даної проблеми:
1. Матеріально-технічна база навчальних закладів, які готують робітників,
на сьогодні дуже застаріла, і тому навчиться працювати на сучасних верстатах з
програмним управлінням молодий працівник може тільки на підприємствах.
2. Застаріли програми і методи навчання. Неможливо дати нові знання по
книгам і методикам двадцятирічної давності.
Реформування системи забезпечення якості професійної (професійнотехнічної) освіти передбачає: формування внутрішньої системи забезпечення
якості освіти та системи зовнішнього забезпечення якості освіти; розроблення
нових стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на базі професійних
стандартів, які ґрунтуються на компетентнісному та особистісно-орієнтованому
підходах до навчання; формування мережі кваліфікаційних центрів, основними
функціями яких є оцінювання і визнання результатів навчання, присвоєння
та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій; забезпечення
стимулювання професійного зростання педагогічних працівників, а також
залучення до освітнього процесу висококваліфікованих працівників
виробництва та сфери послуг [2].
3. Робота з профорієнтації в школах поставлена дуже слабо. Якщо практика
проходить формально - для «галочки», то розчарування може прийти вже на
робочому місці.
Правильний̆ вибір професії̈ значною мірою гарантує молоді ефективне
використання її сил і знань в інтересах особи і суспільства, і навпаки людині
заважають власні неадекватні очікування щодо свого професійного визначення
[3].
4. Престиж робітничої професії і праці в цілому серйозно впав в нашому
суспільстві. Раніше люди пишалися тим, що стали передовиками виробництва,
належать до робочої династії, то сьогодні цього немає.
Проблему з дефіцитом молодих робітників намагаються вирішувати
окремі підприємства. Вони вирощують кадри самостійно, починаючи з
навчальної лави, організовують власні програми з молоддю, в тому числі освітні.
Проводять профорієнтаційні заходи для підвищення престижу робітничих
професій. Системно вирішити проблему можна, якщо підключити систему
освіти і отримати підтримку органів влади. Для вирішення проблеми необхідно
вирішити наступні завдання:
1. Забезпечити підприємства підготовленими молодими робітниками,
мотивованими якісно працювати. На сьогодні отримати кваліфікованих
робітників на підприємство можна двома способами: поборотися за них на ринку
праці або виростити їх самостійно. «Перекуповувати» досвідченого фахівця
часто виявляється невиправдано дорого, тому краще вибрати другий спосіб виростити.
2. Омолодити колектив. Омолодження колективу може бути досягнуто
шляхом корекції політики найму на підприємство: приймати на роботу
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переважно молодих працівників, які не мають досвіду роботи. Молоді
працівники відрізняються від більшості зрілих більш гнучким мисленням і
більшою відкритістю до інновацій (наприклад робота на новому обладнанні).
3. Підвищити престиж робітничих професій. Для залучення нових
співробітників на підприємство, можливий ряд наступних рішень:
- підвищення оплати праці робітників;
- постійне переозброєння виробництва, яке дозволяє працівнику
безперервно розвиватися;
- занурення нових співробітників в «комфортну» атмосферу, що дає їм
можливість пропонувати і реалізовувати інноваційні ідеї.
- введення профорієнтації роботи зі школярами: екскурсії для школярів на
підприємство і творчі конкурси для дітей співробітників.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Відповідно зі світовими даними тенденцій малого бізнесу, тільки 40% малих
підприємств є прибутковими, 30% є беззбитковими та 30% втрачають кошти [1].
Стан розвитку малого бізнесу в Україні заслуговує окремої уваги через
економічну нестабільність та політичну ситуацію, яка виникла в країні у даний
час. Малі підприємства сьогодні займають велику частку серед вітчизняних
підприємств. І хоча, за даними аналітичного звіту Державної служби України з
питань регуляторної політики, їх частка зменшилась на 5,4%, суб’єкти малого
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підприємництва становлять 94,28%-94,45% від загальної кількості [2].
Статистичні дані нашої країни підтверджують світову тенденцію стану малого
бізнесу, та не розкривають причин та проблем, що постають у процесі ведення
бізнесу. Перед підприємцями завжди стоїть завдання пошуку шляхів
забезпечення виживання, але для керівників малого бізнесу ці завдання є
специфічними через брак фінансових та інших ресурсів, низьку інвестиційну
активність, недоступність кредитних ресурсів тощо [3].
Прагнення нівелювати негативний вплив з боку конкурентів спонукає
підприємців малого бізнесу шукати нові ринки, інноваційну продукцію, активно
використовувати маркетингові комунікації. Тому обов’язковим для керівників
великого і середнього бізнесу є використання методів планування та контролю,
поєднання яких є бюджетуванням діяльності. Бюджетування на таких
підприємствах відбувається на підставі зведення бюджетів усіх підрозділів
діяльності. Це дозволяє своєчасно аналізувати зміни в кон’юнктурі ринку та
забезпечувати стабільні умови функціонування і розвитку. Для малих
підприємств процес бюджетування є складним та високо затратним, але
необхідним залишається здійснення періодичного планування та контролю.
На думку авторів, використання елементів бюджетування малого
підприємства має стати одним з основних інструментів ведення діяльності цього
виду бізнесу. Управління малим підприємством є досить специфічним, тому і
бюджетне управління малим бізнесом має відрізнятися від бюджетування
великого та середнього бізнесу.
Доцільність
використання
бюджетування
на
підприємствах
підтверджується думкою багатьох вітчизняних учених. Так, О. Є. Федорченко
зазначає, що система бюджетування підприємства як інструмент
внутрішньогосподарського фінансового планування та контролю, суттєво
підвищує ефективність управління фінансами підприємства, попереджаючи про
нераціональне використання фінансових ресурсів як на стадії планування, так і
на стадії контролю за їх використанням [4]. Пропозиція ведення ефективного
обліку через створення центрів відповідальності як важлива умова ефективного
управління підприємством розглянута у роботі Р. І. Жовновача [5]. Зміну
принципів управління через високу ентропію зовнішнього середовища розглядає
і К. М. Чумак. У зазначеній роботі пропонується розроблення системи бюджетів
на малих та середніх підприємствах, що дасть змогу врахувати всі елементи
прогнозів, сконцентрувавши їх у бюджеті про доходи та витрати [6].
Недостатньо дослідженим, на думку авторів, залишається відсутність у системі
бюджетування показників, орієнтованих на вирішення переважно
короткострокових завдань, а також вирішення вузького завдання, що не дозволяє
використовувати потенціал бюджетування для малих підприємств.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
ПОНІТЯЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ АДАПТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Дослідження концепту «адаптивне управління» (англ. adaptive control)
виявило його розгляд як підвиду ситуативного управління, синонимічне
корелювання з «гнучким», «рефлексивним». Таке розуміння є логічним, адже
VUCA-умови вимагають швидких управлінських дій відповідно до
непередбачуваних трансформацій, які відбуваються в середовищі організації. В
таких умовах не існує нічого стабільного, тобто говориться про стабільну
нестабільність, і організації та будь-які інші соціально-економічні системи
мають лише один шанс виживання – беззупинну адаптацію до нових умов.
Морфологічний аналіз визначень адаптивного управління, що існують в
науковому просторі, дозволив розкласти дану категорію на певні підходи, де є
слово, що визначає сутнісну відмінність [1]: процес прийняття управлінського
рішення; управління або управлінська діяльність; система управління або
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система реагування; пристосування; процес взаємовпливу; набір дій та методів
або комплекс узгоджених заходів.
Розглядаючи перший та другий підходи відмітимо, що не зрозумілим
видається його різниця із звичайним управлінням. В той же час, адаптивне чи
операційне, чи будь-який інший тип управління враховує особливості його
визначального слова (в даному випадку – адаптація). Тому, слід погодитися, що
адаптивне управління це діяльність, але, на наш погляд, доцільно враховувати не
лише зовнішній процес – адаптація, пристосування, взаємовпливу (4 та 5
підходи), а й внутрішню здатність чи властивість системи. Третій підхід
протирічить сутності управління, тому що воно, не залежно від виду, має певну
систему. Тобто, наявність системи управління це обов’язкова умова управління,
але вказані категорії не можна ототожнювати. Аналогічно, стосовно 6 підходу,
управління має сукупність дій та методів, але не ототожнюється з ними. В той
же час, автор погоджується із частиною щодо наявності внутрішньої здатності
системи до адаптації.
Саме тому, базуючись на власному розумінні управління та необхідності
врахування внутрішніх властивостей системи – адаптивності, доцільно
розглядати адаптивне управління як діяльність керуючої системи (суб’єкту
управління) стосовно керованої системи (об’єкта управління) щодо
пристосування, зміни параметрів, складових і самої системи загалом на основі її
властивостей, здатностей і характеристик з метою забезпечення його сталого
розвитку через досягнення цілей в умовах VUCA.
Проведене дослідження [2] дозволяє представити авторське бачення
персоналу: це фізичні особи, що мають трудові взаємовідносини із роботодавцем
на основі трудового договору/контракту, тобто це всі працівники роботодавця з
точки зору тлумачення працівника як такого.
Визначивши з категорією персонал, як об’єктом управління, сформуємо
авторське бачення категорії «адаптивне управління персоналом підприємства».
Для цього проаналізуємо існуючі визначення комплексної категорії, яка існує в
науковому обігу
Так, в роботах [3,4] адаптивне управління персоналом розглядається як
«взаємовплив, який викликає взаємопристосування поведінки кожного окремого
спеціаліста організації на діа(полі)логічній основі та забезпечується спільним
виробленням персоналом організації реалістичної мети з наступним поєднанням
зусиль і дій на її досягнення». В цьому визначенні наголос робиться на
внутрішню самоорганізацію кожного працівника колективу окремо та колективу
в цілому щодо досягнення спільної мети шляхом взаємопристосування,
вважаємо, як до представників колективу, керівництва, інших внутрішніх
факторів, так і до зовнішніх умов, в яких відбувається процес діяльності та,
відповідно, управління.
У дослідженні [5], яке підтримано в роботі [6] велику увагу приділено
оптимізації та підвищенню результативності процесу управління, якої можна
досягти завдяки адаптації та адаптивності.
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Адаптивне управління персоналом підприємства, на погляд автора, слід
розглядати як діяльність керуючої системи (суб’єкту управління) стосовно
керованої системи (об’єкта управління), у якості якої виступають працівники
підприємства, щодо їх пристосування та трансформацій загалом на основі
особистісних властивостей, здатностей і характеристик з метою забезпечення
взаємного сталого розвитку через досягнення цілей учасників управлінського
процесу. У якості керуючої системи виступають керівники та топ-менеджери
підприємства/структурного
підрозділу,
а
керованої
–
працівники
підприємства/структурного підрозділу.
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодні, економічний розвиток країни, наукові досягнення, в тому
числі й розвиток технологій, є досить непередбачуваним. Процес глобалізації,
світова інтеграція економічних та політичних систем призвели до тісної
взаємозалежності держав у всьому світі. Всі ці обставини вимагають нового
ставлення та нових підходів до ведення бізнесу, включаючи й розвиток
управління людськими ресурсами на вітчизняних підприємствах.
В наш час, визнається, що управління персоналом є вирішальним
фактором для виживання та успіху будь-якої фірми. Все більша увага
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приділяється тому, яким чином фірма управляє людськими ресурсами, адже
ефективне управління призводить до позитивного результату діяльності фірми
та впливає на її кінцеві показники. Тому, не виключення, що саме підрозділи з
управління людьми можуть позитивно впливати на кінцеві показники за
допомогою підвищення продуктивності, поліпшення якості трудового життя,
підвищення ступеня дотримання фірмою правових норм, досягнення переваги в
конкуренції, забезпечення гнучкості робочої сили, тобто шляхом вирішення
більш вузьких завдань. Таким чином, розвиток методів з управління персоналу
впливає на раціональне функціонування підприємств та на зміцнення
конкурентних позицій на ринку.
Питання з удосконалення методів управління персоналу на підприємствах
турбує багатьох зарубіжних та українських учених-економістів, а саме В.
Шухарта, С. Фалько, С. Шеклі, М. Армстронга, В. Носова, Д. Богині, В. Співака.
Метою дослыдження є визначення ефективних моделей управління
персоналом, за допомогою яких вітчизняні підприємства матимуть змогу
закріпити конкурентні позиції на міжнародній арені.
У світовій практиці з управління персоналом застосовуються різноманітні
персонал-технології та моделі управління персоналом.
Методи управління персоналом – способи та засоби впливу на колективи і
окремих працівників з метою здійснення координації їх діяльності в процесі
функціонування підприємства [1].
Однією з основних цілей підприємства при управлінні персоналом є
діяльність, спрямована на ріст потенціалу робітників та забезпечення високої
мотивації для здійснення завдань виробництва підприємства [2].
Якщо на підприємстві недостатньо або взагалі немає сильних та якісних
спеціалістів, бізнесу досить важко утримувати та закріпляти свої позиції на
ринку, а тим паче просувати свою продукцію на міжнародну арену. Це може
слугувати приводом для пошуку нових методів та підходів до питання з
управління персоналом. Український менеджмент все частіше намагається
впроваджувати західні стилі управління. Проте, задовольнятися однією формою
управління не варто, адже необхідно враховувати особливості місцевого
менталітету[3]. Тому в українській практиці з управління персоналом в останній
час чітко спостерігається переплітання різних зарубіжних моделей. Український
менталітет поєднує американський дух індивідуалізму та японські
працездатність та прагнення до вдосконалення.
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старший викладач кафедри інженерної психології та ергономіки
Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки,
м. Мінськ
УДОСКОНАЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ ТА
ПОСЛУГ У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
У даний час в Республіці Білорусь (РБ) потреба проведення судових і
досудових незалежних експертиз в різних сферах постійно зростає. З
експертизами найчастіше стикаються фізичні та юридичні особи, які опинилися
в конфліктних ситуаціях.
Незалежні експерти працюють в різних областях експертизи, можуть бути
співробітниками незалежних експертних організацій, займатися приватною
практикою, маючи на це відповідну ліцензію. При цьому незалежні експерти не
мають права укладати договори зі страховими компаніями на предмет їх
обслуговування.
У РБ існує більше тридцяти видів незалежних експертиз, але найбільш
актуальними є 7 її основних видів: експертиза автомобілів; експертиза меблів;
незалежна будівельна експертиза; медична експертиза; експертиза бізнесу;
пожежно-технічна експертиза; експертиза якості надання послуг.
Вид 1 - Експертиза автомобілів. Експертиза автомобілів - це оцінка
транспортного засобу та дослідження розмірів отриманого збитку.
Вид 2 – Экспертиза меблів. Незалежну експертизу меблів проводять, щоб
виявити причини появи недоліків товару і отримати відповідне відшкодування.
Види експертиз меблів: на наявність дефектів і відповідність цілям
використання, вартості або відновлення, якості меблів і складових її елементів
(комплектуючих), на токсичність.
Вид 3 - Незалежна будівельна експертиза. Будівельна експертиза - це
дослідження об'єктів житлового, виробничого чи інженерно-технічного
призначення. Вона потрібна, щоб визначити: відповідність технічної
документації стандартам, ефективність використовуваних матеріалів і
технологій, безпеку експлуатації будівель і споруд, ступінь необхідності
капремонту, можливість зведення об'єкта, доцільність реконструкції об'єкта,
можливість змінити цільове призначення об'єкта, ймовірність аварійної ситуації,
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стан фундаменту, міцність несучих конструкцій , цілісність покрівельних
систем,
стан
фасаду,
необхідність
і
технологію
використання
електроінструменту, ринкову ціну, стан об'єкта в цілому, економічну вигоду
будівельних кошторисів.
Вид 4 – Медична експертиза. Медична експертиза дає об'єктивну оцінку
стану здоров'я людини. Основні причини її проведення: визначити ступінь
шкоди здоров'ю, знайти лікарську помилку, визначити ступінь втрати
працездатності, оцінити ступінь фізичних ушкоджень, експертиза зґвалтувань,
аналіз ДНК, експертиза трупа, експертиза речових доказів.
Вид 5 - Експертиза бізнесу. Експертиза бізнесу- це комплекс заходів для
дослідження стану справи і його ринкової вартості. Експертиза бізнесу виявляє
таке: число його попередніх власників, відсутність ліцензій та інших дозвільних
документів, його фінансову історію, відсутність необхідних документів і
можливості їх відновлення, наявність договорів і зобов'язань по ним, обсяги
реалізації товарів і послуг, величину і структуру витрат, ситуацію з
оподаткуванням, наявність кредитів і заборгованостей.
Вид 6 – Пожежна технічна експертиза. Вона досліджує, через що виникла
пожежа, аналізує його особливості та проводиться щодо будівель, будов,
паркових і садових зон, засобів пересування.
Вид 7 - Експертиза якості надання послуг. Експертиза якості надання
послуг - це комплекс заходів для об'єктивної оцінки якості наданих послуг. Вона
проводиться відповідно до законів: «Про захист прав споживачів», «Про
безпеку», «Про сертифікації продукції та послуг».
Незалежна експертиза в РБ включає 6 основних етапів: аналіз наданої
документації, візуальний огляд об'єктів, що вивчаються, фотографування
виявлених об'єктів, проведення лабораторних досліджень, розробку схем і
розрахунків, підготовку звіту. Експерт повинен мати акредитацію торговопромислової палати Республіки Білорусь.
Структура «дорожньої карти» вдосконалення оціночної діяльності в РБ
включає вдосконалення методології оцінки на основі уточнення законодавства
про оціночну діяльність з урахуванням положень міжнародних стандартів
оцінки. Реалізація «дорожньої карти» у РБ покликана забезпечити
транспарентність і обґрунтованість визначення підсумкової величини вартості
об'єкта оцінки, а також підвищити якість надання оціночних послуг.
Заходи, передбачені «дорожньою картою», повинні підвищити
ефективність регулювання оціночної діяльності з боку професійної спільноти
оцінювачів, рівень професіоналізму суб'єктів оціночної діяльності,
відповідальність за результати визначення ринкової вартості, транспарентність
процедур визначення ринкової вартості, вимоги до виконавців робіт з
визначення ринкової вартості; удосконалити механізм оскарження ринкової
вартості; заповнити методологічну базу оціночної діяльності, а також привести
законодавство про оціночну діяльність у відповідність до положень
міжнародних стандартів оцінки.
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О.В. Ольшанський
кандидат економ. наук, доц., доцента кафедри менеджменту ЗЕД
Харківського державного університету харчування та торгівлі
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄСТВАМИ ТОРГІВЛІ
Збільшення кількості та обсягу товарів та послуг підприємств торгівлі,
зростання кількості суб’єктів регіональних та національних ринків та інші
сучасні тенденції розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі потребують
дедалі глибшого розгляду проблеми функціонування сфери торгівлі як важливої
соціально-економічної системи.
Системне використання процесного підходу в організації та управлінні
підприємствами торгівлі стає запорукою ефективності інвестиційних процесів і
прибуткового функціонування всіх господарських систем як суб’єктів торгівлі.
Це завдання особливу актуальність набуває в умовах певного хаосу та
неузгодженості розвитку індивідуальних та суспільних форм торгівлі в умовах
ринкових перетворень, коли жорстке централізоване управління змінилось
відсутністю планового розвитку галузей сфери торгівлі як системи. Оскільки
сфера торгівлі уявляє собою сукупність різноманітних господарських систем, як
окремих взаємодіючих елементів, то їх діяльність потребує цілеспрямованих
управлінських дій з метою досягнення ефекту для кожного суб’єкту, так і їх
сукупності у цілому.
Якщо розглядати систему як впорядковану сукупність взаємодіючих
елементів, спрямованих на досягнення загальної мети, то для торгівлі, як
соціально-економічної системи характерні наступні специфічні ознаки –
наявність сукупності різноманітних за типом, величиною та спеціалізацією
виробничих, торговельних і сервісних підприємств та одиниць, стійкі та
цілеспрямовані господарські, технологічні та комерційні зв’язки між окремими
елементами, цілісний характер сукупності різнорідних підприємств певної
території або локального ринку, інтегративність якостей або наявність у системи
властивостей, яких не мають окремі елементи, синергізм як позитивний
результат інтеграції елементів та функціонування системи, що перевищує суму
ефектів окремих елементів підприємств торгівлі.
Інтеграція, як об'єднання функціонально взаємозв'язаних організаційних
одиниць для забезпечення єдиного завершеного технологічного процесу,
базується на інтеграційних зв'язках, які забезпечують ефективну взаємодію
організаційно самостійних, але економічно і технологічно взаємопов'язаних
підприємств сфери торгівлі. Синергетичний ефект в умовах інтеграції
досягається за рахунок скорочення витрат на всіх стадіях спільної діяльності
підприємств та домогосподарств, посилення горизонтальних та вертикальних
зв’язків.
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Кооперація, як форма співробітництва, широко використовується для
досягнення синергетичного ефекту і передбачає об'єднання зусиль, ресурсів,
коштів суб'єктами виробничо-торговельної діяльності для створення і спільного
використання об'єктів, служб, технологій. Найбільш поширена практика кооперації
підприємств торгівлі зі створення товарних складів, сховищ, транспортних
підрозділів, маркетингових служб, інформаційних центрів, кредитних спілок.
Особливо широке розповсюдження отримує кооперація на аграрному ринку
продуктів харчування, де виникають збутові, маркетингові, постачальницькі та
інші види кооперативів. Прогресивні форми кооперації спостерігаються і на
інвестиційному ринку у результаті взаємодії підприємств торгівлі, ресторанного
господарства з банками, фінансовими установами, інвестиційними фондами.
Диверсифікація як багатопланове явище для ринкової економіки також
призводить до синергетичного ефекту. Її суть полягає у вторгненні суб'єктів
господарювання у нові галузі і сфери діяльності. На практиці диверсифікація у
торгівлі виявляється переважно у двох формах: універсалізація асортименту
товарів, впровадження принципово нових методів обслуговування, різке
розширення переліку послуг у власній галузі та у проникненні у нові суміжні або
більш віддалені галузі діяльності через поглинання об'єктів нової галузі, злиття
або об’єднання. Ідеться про комбінування торговельної і виробничої,
банківської, страхової, інвестиційної діяльності, поєднання торгівлі з
ресторанним і готельним господарством та туризмом.
Компенсуючим важелем нерівноваги системи є адаптація, суть якої
полягає у пристосуванні структурної, функціональної та елементної складових
до глибоких змін, трансформацій нових умов, що має велике значення в умовах
мінливого ринкового середовища. Закон самозбереження націлює сферу торгівлі
на постійне якісне оновлення структурних елементів, активізацію організаційної
діяльності та її спрямування на диверсифікацію.
Синергетичний підхід передбачає, що для будь-якої організації існує такий
набір елементів, при якому її потенціал буде або суттєво більшим від простої
суми потенціалів складових елементів або суттєво меншим. Інакше кажучи, сума
властивостей цілісної організації повинна бути більше, ніж сума властивостей
усіх складових елементів. Одержаний організаційний сумарний ефект є
синергетичним. В основі механізму реалізації закону синергії лежить глибока
інтеграція всіх видів діяльності системи і складна структура взаємозв'язків, що
забезпечує взаємодію елементів, спрямовану на досягнення єдиної мети, що
потребує системного підходу щодо організації торгівлі, перегляду
організаційних відносин, інтеграції взаємозв'язків елементів системи, уміння
забезпечити стійкість організації в умовах критичного середовища.
Тому розвиток системи торгівлі можна трактувати як: глибоку структурну,
функціональну й елементну перебудову, що підвищує потенціал організації і
сприяє її самозбереженню та самоорганізації. Організаційний розвиток
супроводжується збільшенням розмірів системи і розширенням масштабів
діяльності. У сучасних умовах дія цього закону виявляється у випереджальних,
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порівняно з іншими системами, темпах економічного зростання сфери торгівлі у
внаслідок її комерціалізації, демонополізації й організаційної перебудови ще на
ранніх етапах трансформацій, коли інші галузі пасивно функціонували в межах
старих структур.
К. Д. Онуфренчук,
студентка
О. П. Бутенко
канд.екон.наук, доцент кафедри менеджменту та публічного
адміністрування
Харківського національного університету будівництва та архітектури
ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГОМЕНЕДЖМЕНТУ
МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток підприємств будь якого масштабу та спрямування безпосередньо
залежить не лише від низки внутрішніх показників таких як ресурси, персонал,
технології та ін., а й від оточуючого середовища, що чинить безпосередній
соціальний, юридичний та економічний вплив на його діяльність. Нажаль, синтез
перелічених вище зовнішніх чинників в Україні останніми роками вражає своєю
негативною динамікою, що прямо пропорційно пов’язано із станом найбільш
вразливого сегменту підприємств – малого бізнесу. Саме тому пошук
антикризових інструментів та механізмів для малих підприємств, що є основою
розвитку економіки є актуальним.
В умовах ринкової економіки малий бізнес – один із домінуючих
елементів, що визначає структуру, якість та темпи економічного росту,
економічну гнучкість та формування конкурентного середовища. Сучасною
тенденцією розвинутих країн є збільшення долі суб’єктів малого
підприємництва у валовому національному продукті (до 60-70%).
Істотний вплив на чисельність малих підприємств чинять переважно
ринкові умови та загальний стан розвитку економіки, політики та соціального
середовища в державі. Прояв даних показників у вітчизняній економіці останніх
років дуже складно назвати позитивним для розвитку підприємств: політична та
соціальна нестабільність, девальвація національної валюти, посилення
податкового навантаження, зростання цін на продовольчі ресурси та послуги
комунальних підприємств, зниження купівельної спроможності громадян.
Сукупність даних реалій деструктивно впливає на роботу підприємств, а
особливо на малий бізнес, що є найбільш вразливим сегментом економіки,що
перебуває в кризовому стані.
Криза є крайнім загостренням протиріч у соціально-економічній системі
(організації), що погрожує її життєдіяльності в навколишньому середовищі [1].
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Поняття «криза» досить часто ототожнюється з поняттям «ризик», що істотно
впливає на методологію прийняття будь яких управлінських рішень.
Збільшення кількості ризиків та загроз для функціонування малих
підприємств в Україні, спонукає до розробки системи дій, що дозволять
мінімізувати їх негативний ефект. Оскільки сучасний кризовий стан підприємств
має переважно зовнішнє походження на будь якому підприємстві і організації
антикризовий менеджмент повинен починатися з побудови системи
конкретизованих завдань, та дій з виявлення ризиків та загроз [2].
Першочерговим є формування низки таких завдань: прогнозування можливих
кризових ситуацій та їх вияв; уникнення або здолання наслідків таких явищ;
моніторинг результатів.
Зміст наступного етапу внутрішнього антикризового менеджменту
складають такі роботи: підготовка ієрархічного переліку ризиків підприємства,
які в перспективі можуть бути причиною криз; вибір показників, що
відображають розвиток криз підприємства; визначення граничних значень
показників, що відображають розвиток криз підприємства; розробка методики
моніторингу показників, які відображають розвиток криз підприємства;
моніторинг показників, що відображають розвиток криз підприємства, з метою
якомога більш раннього виявлення криз підприємства; превентивне планування
антикризових заходів для кожного значущого потенційного кризи підприємства;
розробка антикризових планів для підрозділів підприємства та інструкцій по дії
працівників підприємства у разі реалізації кризи; навчання і тренінг керівників і
співробітників підприємства дій, що вживаються при виникненні кризи на
підприємстві; реалізація заздалегідь розроблених планів антикризових заходів у
разі виявлення кризи; моніторинг реалізації планів антикризових заходів у разі
виявлення кризи;
Важливим аспектом продуктивного виконання вищенаведених дій є
розробка планів на основі вибору певної еталонної стратегії. Пріоритетними для
кризових умов є стратегії росту та стабільності, їх впровадження потребує
використання сукупності, індивідуальних для кожного підприємства,
антикризових інструментів: ресурсних, фінансових, маркетингових. Отже,
використання основних інструментів антикризового менеджменту повинно бути
суто індивідуальним для кожного підприємства в залежності від можливих
ризиків та невизначеностей на основі яких обирається стратегія, що здатна їх
мінімізувати. Подолання кризових ситуацій є комплексною та чітко
спланованою діяльністю, яка потребує від підприємства гнучкості, адаптивності
та спрямування на кінцевий результат. Контроль за основними сферами
спрямування антикризової діяльності підприємства (ресурсна, фінансова,
оперативна, маркетингова) дозволяє знизити його вразливість в несприятливих
зовнішніх умовах, які динамічно змінюються.
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THE SKILLS REQUIRED FOR ACCOUNTANT TODAY
Today, the new skills are required for accountant, if he want to be competitive
in the labor market.
After all accounting practices are changing. The rapid development of
accounting software indicates that automated accounting is becoming "cloudy",
because more and more enterprises in all areas are beginning to use cloud technologies
and services. Working in the cloud allows accountants to reduce operating costs and
work more efficiently. It allows them to simplify the management of their finances
using accounting software and automate administrative functions with software-as-aservice (SaaS)-based applications. However, whilst cloud adoption continues to surge,
in Ukraine, many accountants still lack the skills to use such software. Therefore,
accountants need new knowledge in information technology.
As technology allows specific accounting tasks to become easier, the accounting
industry shifts its focus to data analytics. Accountants are taking on new roles as
advisors, with unique skill sets that revolve around analyzing data. Analyzing numbers
helps businesses come up with valuable insights, which enables them to identify
process improvements as well as increase efficiency and manage risks better. Although
analytics as part of accounting services is not entirely new, it is now more powerful,
presenting financial performance in a new light for better actionable insights.
As CGMA experts say, management accountants should be alert to the potential
in all the data sources available to the business. That way, they can liaise with IT
professionals, data scientists and business-unit managers as information brokers who
ensure decision-making and performance management are properly supported [1].
Data analytics and cloud technology is just one of the many challenges for an
accountant. We need to evaluate all accounting trends today to understand what will
happen tomorrow and what skills the accountant will need.
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The FinancesOnline defines 11 Accounting Trends for 2020 [2]:
1) Automated accounting processes;
2) Rise of accounting software solutions;
3) Outsourcing accounting functions;
4) Cloud-based accounting;
5) Focus on data analytics;
6) Blockchain;
7) Utilizing social media;
8) Advisory services;
9) Role of AI;
10) Big data in accounting;
11) Remote work setting.
As we can see, in the near future the accountant will face big changes. Trends
also indicate which the top skills accountant will need in order to adapt and thrive in
this brave new accounting world.
Digital literacy will come first in all skills. This skill is very important because
security of accounting data is dependent on the digital literacy of the accountant. The
case with the Equifax American credit bureau is indicative. The Equifax data breach,
which exposed the sensitive personal information of nearly 146 million Americans,
happened because of a mistake by a single employee. As a result, the company suffered
significant financial losses [3].
Being able to effectively present your ideas to both small and large groups in
social media is one of the most important skills accountant must develop.
Financial modeling is becoming more relevant today. This is one of the most
powerful skills you can learn. But even though accountants live in Excel, very few of
them can build a complex, dynamic financial model. These models will help users of
accounting data understand the impact of decisions and perform scenario analyses.
Of course, the accountant is not a translator, but globalization contributes to the
development of joint ventures. Joint business needs accountants with knowledge of
various languages, especially English. According to the vacancy data on the Robota.ua
portal, knowledge of the English affects the size of the accountant's salary.
We should not forget about the constant changes in tax legislation. The
accountant must constantly improve his skills in order to avoid fines for violation of
tax discipline. This practice is especially relevant for Ukrainian accountants.
So, how can accountant actually gain these skills? There are many wonderful
seminars and advanced training courses put on by professional organizations. The
advanced training courses are these usually are full-day events and usually focus on
bigger-picture themes and not specific skills. But they are very useful for developing
an accountant's qualification.
The accounting industry is changing in monumental ways and at an incredibly
fast speed. But accountants are not going anywhere anytime soon. In fact, there is a
huge dearth of accountants in the world! With this change, it’s imperative that
accountant keep his skills up-to-date and changes the way to do business. Because,
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without doing anything, accountant's skills will quickly become obsolete, firm’s
business will decline. Put simply, the skills that were sufficient yesterday are not the
skills required in accounting today.
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КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ТЛУМАЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «МЕРЕЖЕВІ СТРУКТУРИ»
Аналіз досвіду провідних країн доводить необхідність наявності в будьякій національній економіці високорозвиненого і ефективного підприємництва.
Традиційні ієрархічні та корпоративні форми організації та управління в
багатьох випадках не відповідають вимогам до сучасних підприємницьких
структур щодо їх здатності швидкої адаптивності ринковому середовищу,
модернізації та постійного розвитку. Висока ефективність функціонування
мережевих бізнес-структур, порівняно з традиційними формами організації
підприємництва, їх адаптивність та спільна зацікавленість всіх учасників
відносин в досягненні мети зумовили великий інтерес до мережевої форми
організації підприємництва зі сторони вчених та їх практичну реалізацію.
Питаннями трактування сутності та виокремлення особливостей
функціонування мережевих структур займалися ряд вчених [1-5], що зумовило
значну варіативність в поясненні їх сутності. Літературний аналіз засвідчив
наявність великої кількості дефініцій «мережевих структур», що свідчить про
складність і неоднозначність такого явища. А це в свою чергу створює
складності при здійсненні наукового дослідження.
Для уточнення сутності поняття мережевої структури та визначення її
ключових характеристик використано метод контент-аналізу, реалізованого в
програмному продукті TextAnalyst. За допомогою семантичного аналізу, як
інструменту текстомайнінга, сформована семантична мережа як сукупність
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термінів, виділених з аналізованого поняття (слів і словосполучень), пов'язаних
між собою за змістом.
Відповідно до побудованої семантичної мережі, мережева структура
асоціюється з поняттями: організація (98), взаємодія (98), об’єднання (75),
структура управління (69), форма управління (69), координація (57), кооперація
(45), альянс (34), структурована сукупність (34), інтеграція (34), корпоративна
структура (28), відносини (28), коаліція (22). У дужках біля термінів вказана
змістова вага відповідного терміну, яка відповідає частці згадувань в
проаналізованих визначеннях. Інші терміни, не зважаючи на вищу відносну
значущість деяких з них, є уточненням асоціативних понять – ключових слів в
поясненні сутності поняття «мережева структура». Загалом можна свідчити на
основі результатів, отриманих шляхом застосування контент-аналізу
економічної категорії «мережева структура», що в сучасній науковій літературі
присутні три підходи щодо тлумачення змісту досліджуваної дефініції:
1. Інституціональний підхід, відповідно до якого мережева структура
ототожнюється з організаційною структурою компанії як можливість інтеграції
підприємств, тобто їх об’єднання за допомогою системи вертикальних і
горизонтальних коопераційних угод, контрактів, координації їх діяльності та
залучення нових партнерів. Мережевими виступають організації та компанії, що
мають гнучку та адаптивну організаційну структуру.
2. Колабораційний підхід, відповідно до якого мережева структура
розглядається як сформована система контактів або взаємозв’язків між
структурними елементами мережі.
3. Координаційний підхід, відповідно до якого мережева структура
розглядається як певна форма управління взаємозалежних економічних агентів,
які функціонують на рівноправній основі з метою досягнення спільних бізнесцілей.
На основі проведеного контент-аналізу аналізу підходів щодо тлумачення
економічного змісту мережевих структур можна стверджувати, що визначення
поняття тісно пов'язані між собою, проте не надають комплексної характеристик,
оскільки зосереджені на певному етапі розвитку міжфірмових взаємовідносин.
Так, на першому етапі розвитку мережі взаємодія між підприємствами може
носити недовгостроковий характер. На другому етапі зв'язки стають більш
стійкими і довготривалими на базі спільної координації та кооперації діяльності
підприємств. Типологія зв'язків стає складнішою, а взаємозалежність
підприємств - тіснішою (на базі інтеграції інтересів і цілей). На третьому етапі
мережева структура формується як інститут із закріпленими правилами
функціонування. З огляду на проведений аналіз уточнено поняття «мережева
структура» як гібридна форма взаємодії підприємницьких структур, які
функціонують на засадах кавазіінтеграційних форм контролю з метою
досягнення синергетичного ефекту при реалізації загальних економічних
інтересів. На відміну від існуючих тлумачень, зазначене формулювання поняття
«мережеві структури» базується на комплексному підході до врахування
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особливостей етапів розвитку мережевих форм підприємницької діяльності,
відображає характеристику форм управління та природу міжфірмових зв’язків
структури, відмінності з інтеграційними структурами.
Список використаних джерел
1. Босовська М. В., Ведмідь Н. І., Косар О. В. Теоретичні засади
формування ресторанних мереж. Економiка та держава. 2017. № 12. С. 27-32.
2. Сущенко О. А., Буздаков Л. М. Розвиток управління мережевими
формами взаємодії бізнес-структур. Управління проектами та розвиток
виробництва. 2011. № 3 (39). С. 52-56.
3. Чепурда Л. М. Дослідження ефективності функціонування мережевих
структур невиробничої сфери обслуговування (Частина 1). БізнесІнформ. 2015.
№ 1. С. 218-222.
4. Mason K. J., Leek Sh. Learning to build a supply network: an exploration of
dynamic business models. Journal of Management Studies. 2008. Vol. 45. Is. 4. P. 774799.
5. Schilling M. A., Phelps C. C. Interfirm collaboration networks: the impact of
large-scale network structure on firm innovation. Management Science. 2007.
Vol. 53(7). Р. 1113-1126.
М.П. Павлюковець
канд.екон.наук, с.н.с. відділу обліку та оподаткування
ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ
АВТОМАТИЗОВАНА ОЦІНКА АКТИВІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ТА
УПРАВЛІННЯ: ЕТАПИ, МЕТОДИКА ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У світлі актуальності запровадження Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності актуалізувалось питання оцінки
основних засобів для відображення в бухгалтерському обліку. Нами розроблена
комп’ютерна програма «Оцінка справедливої вартості основних засобів».
Програма побудована на базі клауд-комп’ютерних технологій та призначена для
оцінки справедливої вартості основних засобів бухгалтерією підприємства з
метою відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
У програмі реалізовано спосіб автоматизованої оцінки справедливої
вартості основних засобів для цілей бухгалтерського обліку, який дозволяє
бухгалтерії підприємства отримувати вихідні технічні та ринкові дані щодо
об’єкта оцінки дистанційно за допомогою запропонованого програмою
алгоритму. Розроблена програма є складовою облікової політики, що
забезпечить взаємодію облікового апарату, інженерно-технічної та економічної
служб підприємства щодо адекватного фіксування технічного стану основних
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

155

засобів, аналізу активного ринку та визначення їх ринкової ціни та подальше
відображення даної інформації на рахунках бухгалтерського обліку.
Всю роботу по автоматизованій оцінці об’єднано в чотири етапи:
1.
Підготовчий (бухгалтерія);
2.
Описовий (інженерно-технічна служба);
3.
Аналітично-оціночний (економічна служба);
4.
Узагальнюючий (бухгалтерія).
Початковим етапом для оцінки основних засобів сільськогосподарських
підприємств для цілей обліку є створення на підприємстві комісії з
інвентаризації та оцінки основних засобів для цілей приведення обліку та
звітності до вимог МСФЗ. Завданням комісії, поряд з проведенням
інвентаризації, визначенням придатності та залишкового терміну використання
основних засобів, є визначення їх справедливої вартості. З цією метою до складу
комісії доцільно включити, крім облікового апарату, ще і економічну та
інженерно-технічну служби, обізнані з технічним станом оцінюваних об’єктів та
станом ринку на подібні об’єкти.
Першим етапом є підготовча робота бухгалтерії, яка передбачає
формування дати оцінки, переліку основних засобів, їх первісної, залишкової
вартості та дати введення в експлуатацію.
Датою оцінки є дата балансу, на яку здійснюється оцінка.
Формування переліку основних засобів для цілей оцінки їх справедливої
вартості. Керуючись принципом суттєвості, оцінці справедливої вартості мають
підлягати усі основні засоби, що обліковуються на рахунках 103, 104, 105, 106.
Інші об’єкти не мають суттєвих відмінностей від їх поточної ціни. Навіть за їх
наявності процес оцінки буде дуже трудомістким, а отже, вступає в силу
обмеження МСФЗ щодо витрат і вигод від інформації, адже витрати на
отримання інформації не повинні перевищувати вигоди від такої інформації.
Функція занесення даних щодо дати введення в експлуатацію покладається
на бухгалтера та забезпечує адекватне визначення очікуваного терміну
корисного використання об’єкта.
Далі бухгалтеру потрібно занести дані щодо первісної та залишкової
вартості кожного інвентарного об’єкта на дату оцінки. Інформація про
залишкову вартість, у порівнянні з справедливою вартістю, забезпечує в
подальшому автоматичне формування суми дооцінки або уцінки.
Другий етап – описовий етап оцінки – реалізує інженерно-технічна служба.
Він включає занесення технічних параметрів об’єктів:
•
щодо будівель, споруд (рахунок 103) – площі основи, загальної
площі, об’єму та поверховості, характеристик їх конструктивних елементів та
інженерного оснащення;
•
щодо машин, обладнання, приладів (рахунки 104, 106) – технічних
характеристик згідно паспорта;
•
щодо транспортних засобів – даних технічного паспорта, відомостей
про пробіг, укомплектованість.
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Наступною важливою складовою етапу є інспектування технічного стану
основних засобів та занесення його результатів до програми. Не менш
важливими функціями на цьому етапі є визначення нормативного та
залишкового строку корисного використання об’єкта, що необхідно для
подальшого встановлення норм та методів нарахування амортизації, а також
класифікація всіх оцінюваних об’єктів за рівнем використання у виробничій
(операційній) діяльності та спеціалізацією.
Найважливіший етап – застосування загальноприйнятих методичних
прийомів.
Останній етап розрахунку – узагальнюючий. На даному етапі бухгалтер,
відповідальний за ведення обліку основних засобів, має можливість
«завантажити» згенеровані в комп’ютерній програмі протокол засідання комісії
з оцінки справедливої вартості та Акт оцінки справедливої вартості основних
засобів. Задля виконання даної функції в комп’ютерній програмі нами
розроблено електронні форми цих документів.
Розроблена комп’ютерна програма «Оцінка справедливої вартості
основних засобів» передбачає можливість автоматичного розрахунку
справедливої вартості основних засобів без залучення незалежних оцінювачів,
на базі існуючої інформації про ринкові ціни, з формуванням акту оцінки
справедливої вартості, можливістю доступу до інформації та участі в оцінці усіх
членів комісії (агронома, зоотехніка, бухгалтера, інженера) з різних структурних
підрозділів підприємства.
Н. І. Патика
доктор екон. наук, доцент, провідний науковий співробітник
ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ
ЗАЙНЯТІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ЯК
ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Запорукою стабільного розвитку сільськогосподарського виробництва,
підвищення рівня його конкурентоспроможності як на національному, так і
світовому ринках слугує продуктивність праці. Проте характерною ознакою
сучасного сільського господарства України виступає, на жаль, низький рівень
продуктивності праці, хоча за статистичним даними за останні роки вона зросла
більше ніж у 11 разів (з 27066,9 грн у 2000 р. до 313627,3 грн у 2018 р.) [1].
Але така тенденція стала можливою в основному через зменшення за
аналізований період кількості зайнятих у галузі осіб [1]. Так, якщо у 2000–
2004 рр. частка працівників, задіяних у сільськогосподарському виробництві,
перевищувала 21% від загальної кількості працюючого населення, то у 2007–
2010 рр. скоротилася до 15-16% та дещо підвищилася у 2014–2018 рр. до 1718,0%, тобто зниження відбулося на 3,6 в. п. (табл. 1).
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Таблиця 1
Кількість населення, зайнятого в сільському господарстві, тис. осіб
Рік
Показник
Усього

2000 2005

2010

20141

2017
20680
5

20266

18073, 16443, 16276,
3
2
9

16156 16360
,4
,9

3115,
6

3091,4 2870,6 2866,5

2860,
7

2937,
6

67,3

15,4

17,1

17,7

18,0

-3,6
пп.

Сільське, лісове
4005,
та
рибне 4367
5
господарство
Частка
населення,
зайнятого
в 21,6 19,4
сільському
господарстві

20151

17,5

20161

17,6

20171

2018
р. до
2000
р., %
81,1

20181

1

Без
урахування
тимчасово
окупованої
території
Автономної
Республіки
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1].

Крим,

Динаміка питомої ваги сільського господарства у зайнятості свідчить, що
за аналізований період сільське господарство України втратило понад 40% своєї
здатності забезпечити зайнятість населення. Кількість робочих місць, які
пропонуються в сільському господарстві, зменшилася більш ніж в 4 рази
(табл. 2).
Зменшення чисельності зайнятих у сільському господарстві, поряд з
іншими причинами, зумовлено й тим, що обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції у рослинництві, як менш трудомісткої галузі,
останніми роками зростають, тоді як у тваринництві скорочуються.
Таблиця 2
Динаміка безробіття та потреби підприємств аграрної сфери у
працівниках у 2005–2018 рр.
Рік

Показник

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2016

2017

2018

Чисельність
зареєстрованих
безробітних
452,7
серед сільського
населення, тис.
осіб

345,9

211,8

211

208,5

207,0

180,7

165,0

158,5

2018 р.
до
2005 р.,
%

35,0
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Продовження табл.1

Потреба
підприємств с.г., мисливства та
10,4
7,3
2,2
2,9
2,3
1,2
1,5
2,2
2,5
24,0
лісового
господарства у
працівниках,
тис. осіб
Припадає
безробітних на
44
47
96
73
91
173
120
75
63
143,2
одну вакансію,
осіб
Частка вакансій
аграрної сфери у
5,58
4,30
3,34
4,89
4,84
4,63
4,17
4,37
4,28
-1,3 пп.
їх
сукупному
обсязі, %
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1].

Рівень зайнятості в сільському господарстві значною мірою залежить від
відносного рівня доходів порівняно з іншими галузями. За даними про розмір
заробітної плати в Україні, на відміну від інших галузей промисловості,
сільськогосподарський сектор ніколи не був конкурентоспроможним або надто
привабливим для робочої сили. Станом на 2019 р. середньомісячна заробітна
плата в сільському господарстві в еквіваленті повної зайнятості становила
8738,0 грн, що в середньому на 1759,0 грн менше, ніж середня заробітна плата
по Україні загалом за вказаний період. Незважаючи на те, що заробітна плата
працівників сільського господарства зростає, її розмір знаходиться нижче
заробітної плати працівників, зайнятих у промисловості, що в 2019 р. становило
лише 74,1% від зарплати останніх [1]. Це основна причина, чому значно
мобільніша та активніша молода робоча сила залишає сільські регіони та
сільськогосподарський сектор.
З огляду на зазначене, можна стверджувати, що ситуація, яка нині склалась
у сфері зайнятості сільського населення характеризується низкою тенденцій, які
негативно впливають не тільки на сільський ринок праці, але й розхитують
стійкість аграрного сектору економіки, знижують його конкурентоспроможність
та становлять загрозу для демографічного, а також трудового потенціалу села.
Вказані тенденції потребують комплексу невідкладних заходів зі сторони
держави, практична реалізація яких сприятиме вирішенню проблем соціальноекономічного характеру та покращенню ситуації щодо зайнятості населення на
селі.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Одним з важливих резервів підвищення ефективності виробництва і
поліпшення на цій основі життя народу в умовах переходу до ринкової
економіки, як показує практика розвинених країн світу, є інтенсивний розвиток
малого бізнесу.
Малий бізнес є складовою частиною загальної системи бізнесу і є формою
існування дрібного виробництва в умовах ринкової економіки, а малі
підприємства і мале підприємництво елементами малого бізнесу.
Особливістю малих і середніх підприємств є система управління. Це
пояснюється тим, що сам власник власності безпосередньо керує підприємством.
Підприємець кровно зацікавлений у процвітанні своєї справи, тим більше він
ризикує своєю власністю, тому він безпосередньо включений практично в усі
функціональні області підприємства. Останнім зазначеним фактом пояснюється
компактність управлінської команди, багатофункціональність менеджерів,
відсутність громіздких управлінських, структур, неформальний характер
планування і контролю, а також швидкість прийняття рішень.
На підприємствах усіх видів основним узагальнюючим показником
фінансових результатів є прибуток. Важливий момент господарської діяльності
підприємства - планування. Малі та середні підприємства самостійно планують
свою діяльність і визначають перспективи розвитку виходячи з попиту на
вироблену продукцію (послуги) і необхідності забезпечення виробничого і
соціального розвитку підприємства, підвищення особистих доходів працівників.
Основу планів становлять договори, укладені самостійно зі споживачами
(покупцями) продукції, робіт, послуг, а також постачальниками сировини,
матеріалів, необхідних для виробництва продукції. Договори можуть полягати і
з відповідними державними органами.
Джерелами формування фінансових ресурсів підприємств в залежності від
їх організаційно-правової форми є прибуток, амортизаційні відрахування,
кошти, отримані від продажу цінних паперів, пайові та інші внески членів
трудового колективу, а також кредити та інші відступи, що не суперечать закону.
Управління фірмою включає в себе ряд взаємопов'язаних етапів.
Перший з них - знайти себе в господарському просторі, свою господарську
нішу, підприємцю доведеться вивчити стан ринку, пропозиції і попит на ті чи
інші товари в цікавій для його галузі, регіоні. Слід передбачити можливі
перешкоди і обмеження, вивчити можливість отримання пільг - позичкових,
податкових та ін. Таким чином, визначаються загальні умови інвестування
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коштів. Визначивши, таким чином, свою господарську нішу, підприємець може
встановлювати спеціалізацію свого підприємства. Для цього буде потрібно
оцінити можливості майбутніх споживачів, отримати всі можливі відомості про
конкурентів, вирішити питання про техніку і технології, за допомогою яких буде
вироблятися продукція.
Наступний крок - формування виробничої бази. Підприємцю належить при
здобути або взяти в оренду виробничі і складські приміщення, обладнання,
верстати, інструмент, придбати сировину і матеріали, напівфабрикати,
комплектуючі вироби, залучити робочу силу. Підприємство вступає у відносини
з виробниками обладнання, постачальниками сировини і матеріалів, з
посередницькими фірмами. Потреба в працівниках можна забезпечити шляхом
індивідуального добору, на біржі праці, через оголошення в пресі і іншими
шляхами.
Також важливим кроком є крок - залучення фінансових коштів. Власних
коштів підприємця для початку і розвитку справи, як правило, недостатньо.
Дефіцит коштів можна подолати шляхом випуску акцій, тобто частковою
передачею прав на участь в капіталі і прибутку підприємства; випуску власних
боргових зобов'язань і, нарешті, одержанням позик в комерційних банках. Тут
підприємство вступає у взаємини з юридичними і фізичними особами, які
придбавають його акції або боргові зобов'язання, а також з комерційними
банками, кредити банку поділяються на короткострокові, середньострокові і
довгострокові.
Таким чином можна підвести підсумок: Мале та середнє підприємництво
визнано одним із пріоритетних напрямків соціальної та економічної політики,
цілями якої є забезпечення стабільного економічного розвитку, створення
раціональної структури економіки, підвищення добробуту населення країни.
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Т.Е. Петровська
старший викладач
Харківського національного університету будівництва та архітектури
КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО
МЕНЕДЖЕРА
Важливою особливістю сучасної ринкової економіки є тенденції
глобалізації, формування міжнародного ринку праці, що потребують мобільності
людей, капіталу, технологій та організації, взаємозв’язків різних країн у
технічному, економічному, інституційному, суспільному та політичному
напрямах. Виробничу й технічну реструктуризацію можуть здійснювати тільки
висококваліфіковані фахівці, які мають не тільки технічну освіту, а й
використовують сучасні організаційні та управлінські методи формування
економічного й суспільного потенціалу підприємств.
Основними недоліки у професійній діяльності менеджерів є небажання
брати на себе відповідальність; повільність у прийнятті рішень; надлишкова
емоційність в особистісному спілкуванні; відсутність прагнення до
інноваційності; недостатня гнучкість; надмірне почуття безпеки; відносно
низька ефективність праці.
Усунення цих недоліків вимагає модернізації професійної підготовки
майбутніх менеджерів, зокрема у вищих технічних навчальних закладах, а також
створення системи їх постійного професійного вдосконалення. Менеджер
розглядається як керівник колективу людей, а його роль вбачається в реалізації
досягнення запланованих цілей, які або висуваються ззовні, або формуються за
його участю.
Потреба у менеджерах, які функціонують на перетині управління,
економіки, інформатики та організації, постійно зростає. Існуючі у вищих
технічних навчальних закладах вузькоспеціальні факультети неспроможні
підготувати менеджерів такої кваліфікації.
Формування особистості менеджерів у процесі їх професійної підготовки
доцільно здійснювати на основі гуманістичної парадигми освіти. Адже тільки
менеджер гуманістичного спрямування, з високим почуттям відповідальності
здатний спрямовувати інших працівників на виконання визначеної мети, бути
лідером при досягнення встановленої мети підприємства. І слід пам’ятати що
менеджер це людина широкої освіченості, цілеспрямованості й наполегливості,
відповідальна особистість.
Професійна підготовка майбутніх менеджерів має враховувати реалії
інформаційного суспільства, зокрема – необхідність реалізації нових
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професійних функцій менеджера, пов’язаних з оперуванням сучасною
інформацією..
Підготовка майбутніх менеджерів має спрямовуватися на формування
здатності діяти у складному, змінному та невизначеному зовнішньому
середовищі, а також враховувати особливості внутрішньої структури
підприємства. Це вимагає знання всіх боків у діяльності підприємства, особливо
в галузі маркетингу, фінансів, управління людськими ресурсами тощо, а також
застосування системного підходу до аналізу різних функцій підприємства.
Складність та різноманітність сучасних і перспективних управлінських проблем
вимагає інтегрованого підходу до професійної підготовки менеджерів. Занадто
вузька спеціалізація професійної підготовки менеджерів не сприяє формуванню
у них здатності до аналізу комплексних явищ, пізнання та розуміння залежностей
між різними функціями підприємства, його зворотними зв’язками з
середовищем, ускладнює адаптацію менеджера до майбутньої професійної
діяльності.
Сучасний менеджер для вирішення проблем має приймати рішення з
урахуванням багатьох чинників, що неможливо без застосування математичних
методів обробки й аналізу зібраної інформації.
Професійна підготовка менеджерів має базуватися на ураховані
перспективних потреби економіки та підприємств; готувати майбутнього
менеджера до діяльності на міжнародному ринку праці; забезпечувати всебічний
розвиток особистості майбутнього менеджера та оволодіння ним знаннями і
вміннями, необхідними для ефективної професійної діяльності; стимулювати
майбутніх менеджерів до самостійного мислення та роботи шляхом створення
ситуацій, в яких можна найповніше проявити свою ініціативу та активність;
здійснюватися викладачами, які є найкращими спеціалістами у відповідних
галузях; спрямовуватися на оволодіння як фаховими знаннями з організації та
управління, економіки, фінансів, маркетингу, так і знаннями з психології,
педагогіки, соціології, а також математики та логіки, завдяки яким менеджер
зможе приймати оптимальні рішення; формувати професійно значущі для
менеджера риси характеру шляхом стимулювання розвитку його особистості;
створювати належні умови для оволодіння знаннями з інформатики, управління
інформацією та формування вмінь і навичок використання Інтернету в
професійній діяльності; готувати менеджера до обов’язкового самонавчання та
самовдосконалення упродовж усього життя.
Підготовка сучасного керівника повинна ураховувати психологічні
аспекти при функціонуванні будь-яких підприємств. До базових дисциплін
програмного мінімуму також належать математика, статистика, економетрія і
інформатика.
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Ефективність професійної підготовки менеджерів значною мірою
залежить від добору дидактичних методів. У сучасних умовах серед таких
методів у професійній підготовці менеджера домінують традиційні лекції,
практичні і лабораторні заняття, для яких характерною ознакою є пасивність
студентів. Водночас зазначимо, що підготовка спеціалістів з менеджменту і
маркетингу вимагає формування умінь і навичок, необхідних у практичній
діяльності за умови активної участі студентів у навчально-пізнавальній
діяльності.
До найбільш поширених методів активізації студентів віднесено
моделювання, розв’язування проблемних ситуацій під час занять, проведення
ділових ігор, аналіз альтернатив, ситуаційні кейси. Однак, дослідження показало,
що, хоча чимало викладачів розуміють необхідність використання таких методів,
далеко не всі з них підготовлені до цього.
Але є позитивні зміни у системі професійної підготовки менеджерів у
вищих технічних навчальних закладах стосуються різних її аспектів. До
найважливіших належать: налагодження різних форм міжнародної співпраці
(участь у міжнародних програмах, обмін студентами, стипендії, стажування та
іноземні гранти.
Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження свідчить, що у
сучасній педагогічній науці і практиці приділяється значна увага проблемам
розвитку системи професійної підготовки менеджерів, обґрунтуванню моделей
випускника вищого навчального закладу – майбутнього управлінця,
дослідженню основних напрямів реструктуризації професійної підготовки
менеджерів у вищих технічних навчальних закладах, гуманітаризації
менеджерської освіти. Теоретичний аналіз дає підстави для висновку, що
підготовка менеджерів має реалізуватися на економічно-економетрічній,
гуманітарній і технічній базі і має гарантувати студентам одержання, крім
професійних знань у галузі організації та управління, економіки, фінансів,
маркетингу, також гуманітарні знання (з психології, педагогіки, соціології),
завдяки яким майбутній менеджер набуває високої психологічної надійності дій,
комунікативних здібностей, вмінь приймати оптимальні рішення. Підготовка
майбутніх менеджерів спрямовується на створення умов для досконалого
оволодіння знаннями з інформатики, математичними і комп’ютерними
техніками, іноземними мовами, управління інформацією у широкому розумінні
цього слова.
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Т.Е. Петровська
старший викладач кафедри менкджмен6ту та публічного
адміністрування
Харківського національного університету будівництва та архітектури
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН
Суб'єкти підприємництва будують взаємовідносини з іншими
підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах
господарської діяльності на основі договорів. Галузь цивільного права, що
регулює договірні відносини, називається зобов'язальним правом.
У загальному випадку зобов'язанням є правовідносини, в яких одна
сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора)
певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші
тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника
виконання його обов'язку.
Усі зобов'язання поділяються на договірні та недоговірні.
Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на
встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
У світовій практиці договори дістали назву контрактів (від англ. contract договір, угода), а сторони договору відповідно контрагентів.
Договори можуть укладатись в усній, простій письмовій або у нотаріальній
формі. Для деяких видів договорів форма договору встановлюється законодавчо.
Проте недотримання необхідної за законом форми договору спричинює
недійсність угоди лише у випадку, якщо це прямо зазначено в законі.
Договори можна поділити на: односторонні, двосторонні та
багатосторонні; майнові та немайнові (договір про наміри); реальні та ф'ючерсні;
цивільно-правові та трудові; внутрішні та зовнішньоекономічні.
Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе зобов'язання
перед іншою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона
наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного зобов'язання щодо
першої сторони.
Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві
сторони договору. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами
(багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір,
якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.
Виділяють також публічний договір, договір приєднання, договір на
користь третьої особи та попередній договір.
Публічний договір - це договір, у якому одна сторона - підприємець - взяла
на себе зобов'язання здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання
послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення
транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне,
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банківське обслуговування тощо). Підприємець не має права відмовитися від
укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання
споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін
у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише
шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.
Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.
Договором на користь третьої особи є договір, у якому боржник має
виконати свій обов'язок на користь третьої особи, яка встановлена або не
встановлена у договорі.
Попередній договір - це договір, сторони якого зобов'язуються протягом
певного строку (у певний термін) укласти договір у майбутньому (основний
договір) на умовах, встановлених попереднім договором. Попередній договір
укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма
основного договору не встановлена, - у простій письмовій формі.
Договір про наміри (протокол про наміри тощо), якщо в ньому немає
волевиявлення сторін щодо надання йому сили попереднього договору, не
вважається попереднім договором.
У цивільному праві виділяють кілька типів договорів.
Тип договору - це група однорідних договорів, що характеризується
єдністю об'єкта правового регулювання та єдністю правового змісту. Виділення
того чи іншого типу договору з урахуванням його особливостей має велике
практичне значення. Це дає змогу застосовувати певні норми права до
однорідних відносин.
Цивільний кодекс України передбачає такі типи договорів: купівліпродажу; дарування; ренти; довічного утримання (догляду); найму
(оренди);найму (оренди) житла; позички; підряду; виконання науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт; надання послуг; перевезення; транспортного
експедитування; зберігання; страхування; доручення; комісії; управління
майном; позики; кредиту; банківського вкладу (депозиту); банківського рахунка;
факторингу; розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності;
комерційної концесії; спільної діяльності.
Деякі типи договорів поділяються на підтипи. Так, серед договорів купівліпродажу розрізняють договори роздрібної купівлі-продажу, поставки,
контрактації сільськогосподарської продукції, постачання електроенергії, міни
(бартеру). Договір підряду може бути договором побутового, будівельного
підряду або договором підряду на проектні та пошукові роботи тощо.
Деякі види договорів окрім Цивільного кодексу регулюються
спеціальними законами, наприклад договір страхування - Законом «Про
страхування», договір лізингу - Законом «Про лізинг» тощо.
Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних
договорів, - змішаний договір. До відносин сторін у змішаному договорі
застосовуються у відповідних частинах положення цивільного законодавства
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про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не
встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.
Сторонами цивільно-правових відносин є громадяни і юридичні особи.
Договори можуть укладатись як між підприємствами, так і між громадянами або
між підприємством і громадянином. При цьому деякі договори можуть
укладатись тільки у певній формі. Так, у простій письмовій формі мають
укладатися договори між юридичними особами, між юридичною особою та
громадянином та між громадянами на суму, що у двадцять і більше разів
перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
Договір, який укладено у письмовій формі, підлягає нотаріальному
посвідченню лише у випадках, встановлених законом або за домовленістю
сторін. Нотаріальне посвідчення договору здійснюється нотаріусом шляхом
вчинення на документі, в якому викладено текст договору, посвідчувального
напису.
Усно можуть укладатися договори, які повністю виконуються сторонами у
момент їх укладення, за винятком договорів, які підлягають нотаріальному
посвідченню та/або державній реєстрації, а також договорів, для яких згідно з
законом недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.
Зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин,
регулюються Цивільним кодексом з урахуванням особливостей, передбачених
Господарським кодексом України.
У господарському праві виділяють поняття господарського договору.
Господарський договір - це договір, який укладається між суб'єктами
господарювання або між суб'єктом господарювання та негосподарною чим
суб'єктом - юридичною особою - і згідно з умовами якого передаються товари,
виконуються роботи або надаються послуги з метою здійснення господарської
діяльності або інших цілей, не пов'язаних з особистим споживанням.
Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та
визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового
обороту, вимог розумності та справедливості.
Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і
погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до чинного
законодавства. У разі, якщо умови договору суперечать законодавству,
застосовується норма закону. Якщо у договорі .конкретно не обумовлено те чи
інше положення, то також застосовується чинна норма закону.
При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст
договору на основі:
• вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій
розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству;
• примірного договору, рекомендованого органом управління суб'єктам
господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони
мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені
примірним договором, або доповнювати його зміст;
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

167

• типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у
випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони
не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право
конкретизувати його умови;
• договору приєднання; запропонованого однією стороною для інших
можливих суб'єктів, коли ці суб'єкти у разі вступу в договір не мають права
наполягати на зміні його змісту.
У зовнішньоекономічних договорах сторони можуть вибрати право країни,
яким вони будуть користуватися при виникненні спорів між ними. Це має бути
зазначено окремим пунктом при укладенні договору. За відсутності згоди між
сторонами щодо права, щодо даного договору, застосовується право країни, де
заснована, має своє місцезнаходження або основне місце діяльності сторона, що
є:
• продавцем - у договорі купівлі-продажу;
• наймодавцем - у договорі найму;
• ліцензіаром - у ліцензійному договорі;
• зберігачем - у договорі зберігання;
• комітентом (консигнантом) - у договорі комісії (консигнації);
• довірителем - у договорі доручення;
• перевізником - у договорі перевезення;
• експедитором - у договорі транспортного експедирування;
• страховиком - у договорі страхування;
• кредитором - у договорі кредитування;
• дарувальником - у договорі дарування;
• поручителем - у договорі поруки;
• заставодавцем - у договорі застави.
Недотримання форми зовнішньоторговельного договору і порядку його
підписання спричинює недійсність такої угоди.
Л.В. П’ята
аспірант
ННЦ «Інститут аграрної економіки», Київ, Україна
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В сучасній науці немає єдиного підходу до визначення інвестиційної
діяльності. Такий ситуація зумовлює потребу в аналізі наявних визначень
вітчизняних та зарубіжних дослідників.
Згідно статті №2, Закону України "Про інвестиційну діяльність" №1261ХІІ від 18.09.1991 «інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій
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громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиційна
діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів
і
проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових
та інтелектуальних цінностей» [1].
В Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7) «Звіт про
рух грошових коштів» інвестиційна діяльність описана як «придбання і продаж
довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами
грошових коштів» [2].
Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченько О.Г. вказують, що «інвестиційна
діяльність - основний засіб соціального й економічного розвитку, процес
реалізації інвестицій різних видів і форм» [3, c. 20].
Скороход І. П. визначає інвестиційну діяльність як «вкладення інвестицій
і здійснення практичних дій з метою отримання прибутку й (або) досягнення
іншого корисного ефекту» [4, c. 7].
Поєдинок В. В. вказує, що «інвестиційна діяльність – це сукупність дій
господарського та управлінсько-господарського характеру, які вчиняються
суб’єктами
господарювання
щодо
підготовки
до
вкладення
інвестицій, безпосереднього вкладення інвестицій (інвестування) та
господарського використання вкладених інвестицій» [5].
Клименко В.В. наводить наступне визначення: «інвестиційна діяльність сукупність виконуваних дій щодо ефективного вкладення коштів в інвестиційні
програми і проекти, здатні принести достатню вигоду» [6, c. 19].
Костюкевич Р.М. включає інвестиційну діяльність підприємства до складу
фінансового менеджменту: «процес здійснення інвестицій є інвестиційною
діяльністю підприємства, що належить до складових фінансового менеджменту.
Інвестиційна діяльність характеризує процес обґрунтування і реалізації
найбільш ефективних форм вкладення капіталу, направлених на розширення
економічного потенціалу підприємства» [7, c. 24].
Щукін Б. М. вказує, що «інвестиційна діяльність представляє
інвестиційний процес в реальних умовах, з акцентом на організаційні засади його
реалізації та управління цим процесом. Як правило, інвестиційна діяльність
розглядається стосовно конкретного інвестиційного проекту та підприємства
(юридичної особи), що здійснює інвестиційний процес» [8, c. 23].
Дука А.П. наводить наступне визначення інвестиційної діяльності:
«інвестиційна діяльність - цілеспрямовано здійснюваний процес вишукування
необхідних інвестиційних ресурсів , вибору ефективних об'єктів (інструментів)
інвестування, формування збалансованої за обраними параметрами
інвестиційної програми або портфеля та забезпеченості ефективності їх
реалізації» [9, c. 63].
С.А. Стахурська, С.В. Стахурська дають визначення «інвестиційна
діяльність підприємства – це сукупність його практичних дій, спрямованих на
реалізацію інвестиційних програм з метою отримання прибутку, яка полягає у
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відшуканні необхідних інвестиційних ресурсів, ефективних об'єктів
інвестування та здійсненні безпосереднього інвестування» [10, c. 5].
Відповідно до визначення Безродної С. М., «інвестиційна діяльність
підприємства являє собою цілеспрямовано здійснюваний процес формування
необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних
параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору
ефективних об'єктів (інструментів) інвестування та забезпечення їх реалізації.
Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних
осіб і держави щодо реалізації інвестицій» [11, c. 15].
На основі аналізу вищевказаних визначень, найбільш точно та повно
можна описати інвестиційну діяльність як цілеспрямовану діяльність з
управління та організації процесу відбору найефективнішого інвестиційного
проекту, знаходження необхідних інвестиційних ресурсів та його реалізації
такого інвестиційного проекту.
До основних понять інвестиційної діяльності належать:
•
інвестиційний цикл – сукупність процесів від ініціювання підготовки
до розгляд інвестиційного проекту до вводу відібраного проекту в
експлуатацію[12, с. 12];
•
інвестиційний процес – сукупність взаємопов’язаних дій
направлених на реалізацію інвестицій, які пов’язані зі змінами капіталу[13, с. 43];
•
інвестиційний проект - це комплекс заходів (організаційно-правових,
управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на
основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку
національної економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів
економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійсн1юється суб’єктами
інвестиційної діяльності з використанням цінностей [1].
Для досягнення вищої ефективності інвестиційної діяльності, розроблені
принципи здійснення інвестиційної діяльності.
До них належать:
•
принцип незалежності, згідно з яким інвестор приймає рішення,
пов’язані з інвестиційною діяльністю на власний розсуд;
•
принцип добровільності, згідно з яким інвестор приймає рішення,
пов’язані з інвестиційною діяльністю без будь-якого примусу, лише на власний
розсуд;
•
принцип рівноправності, згідно з яким всі суб’єкти інвестиційної
діяльності провадять свою діяльність на рівних умовах;
•
принцип прозорості, згідно з яким інвестиційна діяльність має
провадитись прозоро і в рамках законодавства;
•
принцип відповідальності, згідно з яким всі суб’єкти інвестиційної
діяльності мають виконувати взяті на себе обов’єзки по відношенню до інших
учасників;
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•
принцип ефективності, згідно з яким всі суб’єкти інвестиційної
діяльності провадять свою діяльність з метою досягнення всіх поставлених цілей
з найменшими втратами;
•
принцип захищеності, згідно з яким всі суб’єкти інвестиційної
діяльності мають запобігати необхідних заходів для збереження своїх
інвестицій[13, с. 43-44].
Об’єктом інвестиційної діяльності є інвестиції як вкладення ресурсів в
матеріальні та нематеріальні об’єкти. Зокрема, інвестиціями можуть бути
наступні об’єкти:
•
кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім
векселів);
•
рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші
матеріальні цінності);
•
майнові права інтелектуальної власності;
•
сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань,
оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду,
необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не
запатентованих ("ноу-хау");
•
права користування землею, водою, ресурсами, будинками,
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;
•
інші цінності[1].
До суб’єктів інвестиційної діяльності належать:
•
інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення
про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних
цінностей в об'єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників,
кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника
інвестиційної діяльності;
•
учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та
юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій
як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора[1].
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Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА:
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Існуючі на сьогодні класифікації виробничих запасів часто не враховують
специфіку галузі діяльності суб’єктів господарювання. Вони мають різну
спрямованість: виходячи з призначення і ролі окремих видів запасів на різних
стадіях операційного циклу підприємства; залежно від технічних ознак;
відповідно до способу включення до собівартості (основні та допоміжні).
Вважаємо, що узагальнена класифікація виробничих запасів повинна
об’єднувати у собі найконцептуальніші ознаки для потреб управління та
здійснюватися з урахуванням вимог та особливостей виробництва.
На досліджуваному промисловому підприємстві (ПрАТ «Рубіжанський
картонно-тарний комбінат») для потреб раціональної організації складського
господарства, аналітичного обліку та контролю виробничі запаси групують
таким чином:
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− сировина і матеріали (деревні волокна, волокна з недеревної рослинної
сировини, макулатура, нерослинні волокна, а також вода, барвники, білило,
наповнювачі, матеріали для проклеювання, вапняк, сірка, сульфат і карбонат
натрію, хлор, їдкий натрій тощо);
− купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби (целюлоза, хімікати
тощо);
− паливо (нафтопродукти, паливно-мастильні матеріали тощо);
− тара й тарні матеріали (ящики, пакети, коробки, стрічка різних видів,
металеві затискачі тощо);
− запасні частини (запасні частини, готові деталі, вузли, що
використовуються для заміни зношених частин, проведення ремонту);
− інші матеріали (обрізки, стружка тощо).
На комбінаті активно використовується групування виробничих запасів за
походженням та для задоволення потреб управлінського обліку. Так, для
виробництва картонно-паперової продукції крім основних видів сировини
використовують вторинну сировину, якою є макулатура. Її вартість складає
більше 28 % від загальної собівартості реалізованої продукції. Вторинна
сировина класифікується за чотирма групами з розподілом за марками.
Виробничі запаси становлять основу і забезпечують безперервність
виробничого процесу, суттєво впливають на собівартість готової продукції та
рівень рентабельності виробництва. Основні види діяльності підприємства за
КВЕД: 17.21 «Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та
картонної тари»; 17.12 «Виробництво паперу та картону».
На досліджуваному підприємстві частка виробничих запасів від усієї
вартості запасів складає більше 85 %. Сировина і матеріали займають більше
67 % вартості усіх виробничих запасів. Основною сировиною для виробництва
паперу і картону є целюлозні волокна з різних порід деревини та недеревної
рослинної сировини, а для отримання спеціальних технічних видів паперу і
картону застосовують нерослинні волокна. Для ПрАТ «Рубіжанський картоннотарний комбінат» вагому роль і основу виробничого процесу складають
напівфабрикати власного виробництва – продукція, що не пройшла усіх
встановлених технологічним процесом стадій виробництва і потребує
доопрацювання. З деревної, недеревної рослинної сировини, а також зі штучних,
синтетичних, мінеральних та вовняних волокон виробляють целюлозні
волокнисті напівфабрикати, які є основою готової продукції.
Оборотність виробничих запасів підприємства визначає їх систематичне
перетворення у готову продукцію, подальшу реалізацію і придбання нових
виробничих запасів, необхідних для продовження виробництва. Чим швидше
обертаються оборотні ресурси, тим менше їх потрібно в запасі для забезпечення
того ж самого обсягу випуску. Отже особливу увагу необхідно звернути на
позитивний приріст коефіцієнта обертання, який у 2017 рoці порівняно з
минулим збільшився на 0,36 оберти, а у 2018 рoці порівняно з 2017 роком зріс на
2,48 oберти. Таким чином відбулося збільшення кількості oбертів вирoбничих
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

173

запасів. Під час дoслідження тривалoсті oбoроту виробничих запасів
встанoвленo, щo у 2017 рoці пoрівняно з 2016 роком час обороту знизився на
0,74 дня, а вже у 2018 рoці відбулoся ще більш значне скорочення на 4,19 дня,
щo позитивно характеризує загальну oбoротність запасів. Значення пoказника
«кoефіцієнт закріплення вирoбничих запасів» дoзвoляє кoнстатувати, що
відбувається поступове зменшення суми оборотних засобів, яка необхідна для
виробництва 1 грн продукції.
Свoєчасне надхoдження і ефективне викoристання вирoбничих запасів
забезпечує безперебійну, ритмічну рoбoту підприємства, викoнання бізнес-плану
і збільшення прибутку. Необґрунтований надлишок може призводити дo
уповільнення обертання oбoрoтних ресурсів, щo погіршить фінансовий стан
суб’єкта господарювання.
Для характеристики результативності викoристання вирoбничих запасів
визначено їх рентабельність, яка у 2018 році порівняно з 2017 роком зменшилaся
нa 1 % внaслідок того, що темпи зростaння прибутку (21,24 %) були нижчими зa
темпи зростання середньорічного обсягу виробничих зaпaсів (22,31 %).
Порівняно з показником 2016 року рентабельність виробничих запасів комбінату
має все ж таки тенденцію до зростання. Так, на 1 грн виробничих запасів
припадало 2,07 грн прибутку від основної діяльності, а у 2018 році вже майже
3 грн. Це підтверджує ефективність діяльності комбінату та виробництва
продукції.
Вважаємо, що для підвищення ефективності використання виробничих
запасів на підприємстві потрібно aнaлізувaти тенденції зміни складу виробничих
запасів, виконання плану за їх рівнем, рoзрaхoвувaти вплив факторів на їх
приріст, відстежувати ефективність використання цього виду ресурсів,
собівартість товарної продукції, раціональність діяльності комбінату.
М.В. Попов,
студент
О.П. Бутенко,
канд. екон. наук, доц., доцент кафедри менеджменту та публічного
адміністрування
О.В. Садовниченко
доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування
Харківського національного університету будівництва та архітектури
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ КОШТОРИСНОЇ СОБІВАРТОСТІ
БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ
Загроза зменшення прибутку і банкрутства підприємств в умовах
конкурентної боротьби вимагає переглянути принципи управління собівартістю
з метою скорочення часу будівельного процесу, покращення якості послуг і
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зниження невиробничих витрат. Показнику собівартості, як найвпливовішому на
загальний фінансовий результат діяльності будівельної організації, присвячені
роботи вітчизняних та закордонних вчених-економістів, як-то
Л. В.
Нападовська, Н. М. Ткаченко, Т. Войтенко, В. М. Панасюк, Г. Велш і Д. Шорт.
Ця тема постійно привертає увагу підприємців як один з ефективних варіантів
забезпечення стратегії виживання на будівельному ринку.
Кожна будівельна організація, розпочинаючи будівництво об'єктів,
самостійно розраховує показник кошторисної собівартості, здійснює спроби
щодо її зниження, а також розробляє конкретні заходи стосовно зниження
кошторисних витрат за допомогою раціонального використання виробничих
ресурсів, підвищення технічного та організаційного рівня будівельного
виробництва, тощо. Але, слід зауважити, що розрахунок кошторисної
собівартості на основі середніх кошторисних норм і цін не дозволяє враховувати
фактичні умови виробництва, через те, що не враховує зміни умов зовнішнього і
внутрішнього середовища, обумовлюючи необхідність використання показника
планової собівартості, який повинен враховувати конкретні умови діяльності
підприємства: зміну потужності, структуру робіт і продукції, інші умови, що
впливають на фактичні витрати. Планову собівартість визначають на кожен
запланований період з урахуванням запланованих завдань зі зниження
собівартості.
Фактична собівартість відображає у грошовій формі усі фактичні витрати
підприємства, у тому числі штрафи, пені, втрати матеріалів тощо. Зіставлення
фактичної собівартості з плановою дає змогу визначити перевищення
підприємством рівня передбачених витрат, а також оцінити ефективність
діяльності підприємства.
При розрахунку собівартості та пошуку шляхів її зниження важливе
значення має склад витрат, які до неї входять. Узагалі, кошторисна собівартість
складається з прямих і загальновиробничих витрат. Прямі витрати включають:
вартість оплати праці будівельників, вартість матеріалів, виробів і конструкцій,
витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів, у той час як до складу
загальновиробничих витрат відносять витрати будівельно-монтажної організації
що включаються у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт.
Ефективне управління витратами БМР можливе бути досягнуто за
допомогою:
− використання новітньої продуктивної техніки та сучасних технологій
організації будівництва;
− застосування сучасних логістичних методів організації перевезень
будівельних матеріалів, змінності режиму роботи будівельних організацій;
− використання
сучасних
методів
управління
будівельним
підприємством, використання адаптивних та матричних структур;
− раціональне використання матеріальних ресурсів, управління
втратами;
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− пошуки шляхів зниження витрат на будівельні матеріали, деталі,
конструкції.
− за рахунок збільшення обсягів будівництва об’єктів при використанні
механізації будівельного виробництва [2].
Є й тонші приховані чинники, які прагнуть залучення наукових методик,
великої інформаційної бази, економічно висококваліфікованих управлінських
кадрів:
− вибір раціональних темпів, термінів будівництва;
− оптимізація номенклатури випуску продукції, типів робіт;
− визначення раціональної рівні використання виробничої потужності;
− політика відновлення будівельних машин;
− вибір ефективного портфеля замовлень;
− оптимальне управління запасами сировини, матеріалів, конструкцій;
− професійний маркетинг [3].
Додатково, у будівельній організації можуть використовуватись заходи зі
зниження собівартості, наприклад, від збільшення виробітку робітників,
підвищення рівня механізації, зниження питомої ваги запасів тощо.
Отже, показник собівартості дає можливість глибоко аналізувати
економічний стан підприємства, є найважливішим чинником, що впливає на
фінансовий результат роботи будівельної організації, а його грамотне управління
призводить до підвищення ефективності її діяльності.
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СПЕЦИФІКА ТОВАРНОЇ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЇ НА
ІНФОРМАЦІЙНОМУ РИНКУ
Інформаційний ринок являє собою сукупність соціально-економічних
відносин, що виникають у сфері обігу різних видів інформації. У структурі
сучасних продуктивних сил інформація виконує три функції: предметів праці,
засобів праці і продукту праці. Тобто, інформація як товар в економічній системі
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ринку може втілюватися у формі інформаційного ресурсу або інформаційного
продукту, що безпосередньо визначає форму інформаційного ринку.
Під інформаційними ресурсами розуміють сукупність відомостей про всі
події та процеси, що характеризують об'єкт управління та впливають на рівень
його розвитку. У сучасних умовах інформація стає одним з головних ресурсів
виробництва поряд з сировиною, машинами і робочою силою. Якість
інформаційних ресурсів визначається адекватністю відображення дійсності,
можливостями використання в практичній діяльності.
У процесі відтворення інформаційних ресурсів виділяють фази
виробництва, поширення та використання. Фаза виробництва являє собою
процес вивчення особливостей споживання ресурсів в даному об'єкті та включає
збір інформації, її обробку та аналіз. Фаза поширення пов'язана зі здатністю
інформації використовуватись багаторазово для вирішення будь-якого числа
завдань. Природним обмеженням є час протягом якого дані зберігають
актуальність. Фаза використання підкреслює, що інформаційні ресурси є
джерелом прийняття управлінського рішення щодо вдосконалення виробничогосподарських процесів [1, с. 13].
Інформаційні ресурси в економічній системі підприємства виступають в
двох формах. З одного боку, інформація стає провідним фактором виробництва,
з іншого – втілюється в інших видах ресурсів та піднімає їх на якісно новий
рівень. Тим самим інформаційний ресурс має двоїстий характер: з одного боку,
він є самостійним економічним ресурсом, з іншого – виступає в перетвореній
формі економічного потенціалу.
Можна виділити наступні особливості інформації як ресурсу виробництва.
По-перше, інформація створюється в результаті інтелектуальної діяльності
людини й виступає формою включення науки до складу продуктивних сил. Подруге, інформаційні ресурси є відтвореними та практично невичерпними. У
процесі зростання споживання інформаційних ресурсів їх запаси не зменшаться,
а збільшуються. По-третє, як засіб праці інформація не має фізичного зносу,
проте піддається суттєвому впливу морального зносу. По-четверте, інформація
має двоїсту природу, виступаючи самостійним ресурсом виробництва, а також
формою економічного потенціалу, який реалізується в поєднанні з іншими
видами ресурсів.
Інформація як продукт праці людини втілюється в формі інформаційного
продукту. Інформаційний продукт являє собою матеріалізований результат
інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб
громадян, державних органів, а також підприємств, установ та організацій.
Інформаційний продукт є результатом інтелектуальної діяльності людини та має
незречевлену форму. Однак для обігу в економічній системі він повинен бути
зафіксований на будь-якому матеріальному носії у вигляді певних документів.
Тобто, в користування споживачеві інформаційний продукт надходить в
зречевленому вигляді у формі інформаційного документа.
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Інформаційні ресурси є основою для створення інформаційних продуктів і
послуг. Ключове значення при цьому має наявність в суспільстві певної
інформаційної потреби, яка ініціює певну інформаційну діяльність та пошук
необхідних інформаційних ресурсів. В процесі інформаційної діяльності
інформаційні ресурси трансформуються в інформаційний продукт. Таким чином,
інформаційна потреба є необхідною умовою створення інформаційного
продукту.
Подальший рух інформаційного продукту в економічній системі може
здійснюватися в наступних трьох формах: інформаційний продукт як товар
надходить на інформаційний ринок з метою обміну шляхом купівлі-продажу;
інформаційний продукт надходить в державну власність; інформаційний
продукт стає суспільним надбанням. Вибір форми руху залежить від характеру
та змісту інформаційного продукту, а також від суті інформаційної потреби, що
обумовила його створення.
У кожній з виділених форм руху інформаційний продукт надходить у
відповідну інформаційну базу, тим самим доповнюючи й удосконалюючи її.
Зростання інформаційної бази викликає в суспільстві нову інформаційну
потребу, для реалізації якої створений інформаційний продукт виступить вже
інформаційним ресурсом. Тим самим кругообіг інформації в економічній системі
приймає форму обороту. При цьому оборот інформації підкоряється закону
зростання потреб: кожна задоволена інформаційна потреба породжує
інформаційну потребу більш високого порядку. На певному етапі кількісне
накопичення інформаційної бази переходить в якісні відмінності та відбувається
великий прорив в даній інформаційній області.
Таким чином, взаємозв'язок інформаційних ресурсів та інформаційних
продуктів носить двосторонній характер. З одного боку, інформаційні ресурси в
процесі інформаційної діяльності трансформуються в інформаційний продукт
(прямий зв'язок). З іншого боку, інформаційний продукт, викликаючи
інформаційну потребу більш високого порядку, стає інформаційним ресурсом,
необхідним для її задоволення (зворотний зв'язок).
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Донбаської державної машинобудівної академії
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОНРУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
Розвиток сфери гостинності як специфічного виду діяльності залежить від
багатьох факторів, ефективність використання його конкурентоспроможності
залежить від територіальної приналежності та розвитку споріднених галузей [1].
Специфіка сфери гостинності полягає в тому, щоб об'єднати спектр послуг
та товарів, необхідних підприємствам в процесі формування пакетів пропозицій,
розвинути їх цінність, чітко розділивши її на матеріальні і нематеріальні.
Важливі не тільки асортимент, але і процес покупки і обслуговування. Тому
досягнення мети підвищення економічної конкурентоспроможності підприємств
сфери гостинності було визначено завдяки формуванню якісного продукту за
його константами, диференційованим за рівнями цінності цільових споживчих
груп. Тому сфера гостинності вимагає розробки та впровадження передових
методів ефективного управління з урахування маркетингових комунікацій,
сприяла б реалізації конкурентоспроможності підприємств гостинності,
зміцненню їх позицій, чого можна досягти лише орієнтуючись на потреби ринку.
Маркетинговий вимір або міра привабливості характеризує придатність
цих ресурсів для самих туристів - різні рекреаційні ресурси мають різну
придатність для використання в залежності від типу і цілі туризму, очікувань
споживачів обраної сфери гостинності, тобто конкурентоспроможності індустрії
туризму. Складові конкурентоспроможності є передумовами для залучення
туристів, в тому числі: елементи 4R-комплексу туроператорів і туристичних
агентств, надання туристичних послуг та побічних продуктів. Також важливо
пам'ятати про поширення дифузії інновацій, які галопуючою мірою
розвиваються у сфері гостинності.
Дифузія інновацій залежить від структури і потужності комунікаційних
каналів, спроможності суб'єктів господарювання швидко реагувати на
нововведення. Це комплекс процесів, пов'язаних з розповсюдженням,
просуванням і продажом інновацій [2].
З точки зору розгляду галузі як ланки в національній економіці, на неї
впливає держава, ситуація виглядає інакше. Держава як інститут управління
функціонуванням та розвитком соціально-економічної системи країни, може
здійснювати свій вплив двома способами: прямим управлінням, регулюванням
та поєднанням цих варіантів.
У разі прямого управління (адміністративна економіка) всі об'єкти, які
можуть стати готельними ресурсами, фактично належать державі. Як правило, в
цьому випадку держава в особі компетентного органу самостійно планує і
реалізує туристичні об'єкти, створює інфраструктуру доступу до них, розподіляє
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туристичний продукт серед споживачів (за винятком випадку неорганізованого
туризму, який використовує тільки природні та рекреаційні об'єкти).
Що стосується стандартизації та сертифікації, то процес розробки
стандартів у туристичній галузі триває, хоча й повільно. У сфері реформування
системи сертифікації та акредитації було прийнято такі документи: Закони
України «Про туризм», «Про стандартизацію»; «Про підтвердження
відповідності»; «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», які складають
найвищий рівень системи технічного регулювання в галузі.
Мезорівень регулює відносини в сфері забезпечення якості гостинності. На
цьому рівні регулюючими органами є міністерства, технічні департаменти,
міські адміністрації та ін., які визначають рівень забезпечення та розвитку
якісних відносин в своєму регіоні і безпосередньо в секторі гостинності, що
діють в регіоні, і відповідно регулюють і виконують замовлення. Накази,
програми і т.д. Ці документи визначають основні принципи діяльності суб'єктів
туристичної галузі відповідного регіону, які регулюють відносини, що
стосуються забезпечення якості туристичного обслуговування.
Всі ці перечисленні чинники представляють собою не маловажну роль у
розвитку конкурентоспроможності сфери гостинності, але не в якому разі не
можливо упускати, такі фактори, без яких сфера гостинності взагалі не може
існувати це культура туризму, гостинності і обслуговування. Ця культура
повинна формуватися з дитинства через плекання національних традицій та
ідентичності, підвищення обізнаності про основні природні, археологічні,
культурні, історичні та інші об’єкти територій та країни в цілому; стимулювання
здорового способу життя та різних видів туризму, активізація шкільної та
студентської туристичної мобільності. Завдання, з яким пов’язане вирішення
проблеми формування відповідної культури, завдання розвитку людських
ресурсів.
Таким чином, планування і програмування розвитку сфери гостинності,
зокрема підвищення його інфраструктурного потенціалу, має здійснюватися на
основі оцінки конкурентоспроможності розвитку існуючих і створення нових
туристичних об'єктів, комплексів і типів сфери гостинності.
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КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ ВРАЖЕНЬ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ
В умовах сьогодення практично кожне підприємство декларує принципи
максимальної орієнтованості на споживача. Споживачі є ключовими складовими
і ресурсами виробничо-підприємницької діяльності, тому є нагальна потреба
інвестувати в їхні враження та емоції, щоб у перспективі отримати необхідний
комерційний результат. Споживачі жадають емоцій та вражень і готові платити
за їх отримання. Тому на зміну традиційному маркетингу приходить маркетинг
вражень, який надає нові ринкові можливості.
Індустрія туризму - значний і все більш зростаючий за важливістю чинник
економічного зростання країни, регіону, підприємства. Кожен день мандрівники
витрачають більше ніж 2 млрд. дол.; доходи від подорожей і туризму становлять
10,7 відсотків ВВП в світі; в сфері туризму зайнято більше 260 млн чол. [1]. За
даними деяких досліджень, річна чисельність туристів перевищила мільярд
чоловік [2]. Сфера туризму займає надзвичайно важливе місце в світовій
економіці: на її частку по різним періодами часу доводиться від 25 до 50%
світової торгівлі послугами. У світовому експорті товарів і послуг в даний час
туризм займає третє місце, поступаючись тільки міжнародної торгівлі нафтою і
автомобілями. Таким чином, в структурі світового експорту товарів і послуг
туризм займає четверте місце після палива, хімічної продукції і продуктів
харчування, а в більшості країн, що розвиваються перше місце [3].
Для підприємств туристичної індустрії важливим є той факт, що на наших
очах процес розвитку міграції цінності дає поштовх створенню завсім нових
економічних і маркетингових інструментів діяльності туристичних підприємств
на цільовому ринку: виникає економіка і маркетинг вражень, що і є основним
предметом нашого розгляду. Суть міграції цінності легко зрозуміти на
класичному прикладі чашки кави [15]. Кавові зерна (сировина), необхідні для
приготування чашки кави, стоять пару центів; змелена і упакована кава, тобто
готовий товар - в середньому 10 центів (з розрахунку на чашку), а готова кава (в
простому пластиковому стаканчику) - вже пів долара. Однак та ж сама (та ж
сама!) кава в звичайному пункті харчування буде коштувати вже пару доларів. А
за каву, подану елегантним офіціантом в традиційній кав'ярні у центрі вашого
улюбленого європейського міста, з туриста візьмуть $ 10, і він, споживаючи
напій, охоче заплатить ці гроші за задоволення випити чашечку кави в
європейському кафе.
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Припустимо, що у всіх випадках ми маємо справу з продуктом такої ж
якості приготування. За рахунок чого виникає додаткова додана вартість?
Очевидно, вона не в каві - вона в споживачах. Фактично, споживачі платять за
приємні, інколи незабутні враження. У ланцюжку «сировина - товар - послуга враження» частка доданої вартості крок за кроком зростає, і основна частка
припадає саме на враження. Тому цілком правомірно говорити про економіку та
маркетинг вражень як про новий феномен. Причому, на наш погляд, цей феномен
в найбільшій мірі проявляється і знаходить свій подальший розвиток якраз в
індустрії туризму та гостинності. На відміну від послуги, враження не несе
прямої економічної користі, його не можна негайно «спожити».
Як ми бачимо з історії з кавою, наведеної вище, в кожному товарі, послузі
і враженнях присутні всі три складові - товар, послуга і враження, тільки в різних
пропорціях. Адже для створення враження потрібна і сама чашка кави, і послуга
з її приготування. Якщо товарної складової в загальній вартості найбільше, ми
говоримо про товар. Якщо основну додану вартість становить враження (хоча і
товар, і послуга присутні), ми говоримо про враження. В туристичній послузі
якраз враження складають левову частку туристичного продукту, туристи і
споживають туристичний продукт якраз завдяки наявності можливості набути
нові незабутні враження.
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Донбаська державна машинобудівна академія
РЕКРУТИНГ ЯК ДІЄВИЙ СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРСОНАЛОМ
Ефективний процес підбору персоналу особливо важливий для кожного
підприємства, адже саме від раціональної укомплектованості підприємства
персоналом, його якісних характеристик залежать його продуктивність,
конкурентоспроможність і, звичайно, прибутковість. У зв’язку із цим виникає
необхідність розроблення та використання більш дієвих сучасних технологій
підбору персоналу на вітчизняних підприємствах. Одним із дієвих та ефективних
методів сучасності є саме рекрутинг персоналу.
Проблемам дослідження підбору персоналу, у т.ч. рекрутингу присвячена
значна кількість наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів [1-4] та ін.
Існують кілька підходів до визначення рекрутингу. Відповідно до
широкого тлумачення, рекрутинг є видом діяльності, сегментом інфраструктури
ринку праці, що функціонує завдяки приватним агенціям з підбору персоналу;
згідно з вузьким підходом – це технологія підбору персоналу з зовнішніх джерел
шляхом активного залучення потенційних кандидатів для задоволення потреб,
що використовується підприємствами і рекрутинговими агенціями [1, с. 297; 2,
с. 413].
Основне завдання рекрутингу – знайти людину, знання і здібності якого
будуть відповідати посади. Відповідно, об’єктом процесу рекрутинга є пошук і
підбір персоналу. Серед найбільш поширених напрямків рекрутингу можна
виділити [4]: класичний рекрутмент (пошук і відбір керівництва середньої ланки,
спеціалістів та офісного персоналу); прелімінарінг (залучення молодих фахівців
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за допомогою організації місць для проходження виробничої практики,
стажування); скринінг (масовий підбір кандидатів шляхом фільтрації всього
потоку резюме шукачів по формальним вимогам: стать, вік, освіта, досвід
роботи, готовність розглядати пропозиції про роботу).
Процес рекрутингу на машинобудівному підприємстві здійснюється у
кілька етапів [3]: виявлення потреби в працівникові; аналіз ринку праці;
залучення потенційних кандидатів; відсіювання за допомогою співбесід;
професійна оцінка з допомогою психологічних методів; відбір з переліку
відповідних кандидатів; процес вступу на посаду й адаптація.
Отже, процес рекрутингу персоналу є досить трудомістким. У зв’язку з
цим доцільним є використання нових прогресивних методів відбору персоналу,
що з’явилися на ринку праці в останні роки. Яскравими прикладами цих методів
стали мобільний рекрутинг і соціальний рекрутинг.
Мобільний рекрутинг останнім часом є одним з найбільш обговорюваних
методів рекрутингу. Різке збільшення використання мобільних телефонів і
смартфонів створило величезну аудиторію потенційних претендентів.
Постачальники технологій рекрутингу та корпоративні рекрутери постійно
розробляють нові способи взаємодії з мобільними користувачами в надії на
більш активну участь і подальшу прозорість.
Соціальний рекрутинг – це стратегія пошуку кандидатів у соціальних
мережах за допомогою різних інструментів. Він є сучасним способом
комунікації кандидата та рекрутера [5]. Перевагами роботи у соціальних
мережах є: наявність пасивних кандидатів , низькі витрати, тому що єдиним
вкладенням може бути оплата за просування сторінки чи навчання роботі у
соціальній мережі, сучасний спосіб поширення інформації та інноваційні
кандидати.
Нові методи відбору сприяли появі терміна «електронний рекрутмент
(ерекрутмент)», що є тотожним поняттю «онлайн-рекрутмент». У цій технології
акцент зроблено на використанні сучасних інформаційних технологій з метою
оптимізації процесу рекрутингу персоналу [6].
Таким чином, можна зробити висновок, що застосування прогресивних
технологій рекрутингу на машинобудівному підприємстві допоможе
мінімізувати витрати часу на підбір персоналу та залучити саме тих фахівців, які
потрібні підприємству для виконання його як стратегічних, так і поточних цілей
та завдань.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ УКРАЇНСЬКОЇ
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Перша сфера економіки, яка відчула наслідки пандемії та майбутньої
кризи, що є неминучою, – це туристична галузь.
Індустрія подорожей і туризму (T&T) відіграє важливу роль у глобальній
економіці та співтоваристві між країнами. У 2018 році галузь згенерувала 10,4%
світового ВВП та аналогічну частку зайнятості, та проявила величезну стійкість
за останнє десятиріччя. Підживлення цього зростання спричинило постійне
збільшення частки середнього класу в Азії та інших частинах світу [1].
На діаграмі (рис. 1) наведений загальний рейтинг індексу
конкурентоспроможності подорожей і туризму, який включає в себе політику
подорожей, інфраструктуру, природні та культурні ресурси, бізнес-середовище,
безпеку, людські ресурси та ринок праці, готовність до ІКТ, міжнародну
відкритість, цінову конкурентоспроможність, екологічну стійкість та інше.
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Рис. 1. Індекс конкурентоспроможності подорожей і туризму (за даними
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019) [1] (узагальнено автором)
Держава зобов’язана долучатися до управління процесами просування
туристичного продукту і сприяти розширенню ринків збуту, що дозволить
підвищити прибутки та знизити витрати. Саме для розвинених країн (таких як
Німеччина, Швейцарія, Великобританія) є характерною підтримка високого
рівня конкурентоспроможності туристичної галузі та відповідності світовим
вимогам якості.
Переважна більшість проблем вітчизняної туристичної галузі породжена
не тільки світовою соціально-економічною кризою та внутрішніми політичними
негараздами, але й такими факторами, як нераціональний розподіл туристичних
ресурсів та недовершеність комплексного розвитку інфраструктури туризму.
З 2015 року галузь туризму в Україні контролюється Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України. Переважна кількість чинних програм
розвитку туристичної сфери носять декларативну природу, тобто мають в собі
абстрактну інформацію про галузь, її проблеми, існуючий ресурсний потенціал,
але не втілюються у життя та не мають відповідальних за їх виконання.
В умовах кризи органам державної влади треба підтримати слабку
національну туристичну галузь і ефективно використовувати важелі управління.
Для цього потрібно підтягнути усі «слабкі місця»: обновити стандарти
сервісу; зробити зручною категоризацію готелів; скласти державний реєстр всіх
суб’єктів діяльності в сфері туризму; привести в норму забезпечення прозорого
фінансового покриття збитків туристів тощо.
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

186

Також необхідно зменшити податки, а саме - ввести податкові канікули (в
ідеалі 4-6 місяців, поки попит на квитки не відновиться) для засобів розміщення,
внутрішніх перевозок і культурної індустрії, оскільки під час карантинних
заходів є ризики втратити заклади розміщення, малі компанії транспорту і
туризму. Україна – одна з небагатьох країн Європи, де не введено пониженого
НДС для індустрії гостинності, культури та спорту. Ефективним рішенням цієї
проблеми є створення економічних зон за спеціальними умовами для інвесторів
у туристичну індустрію, як це було у Грузії.
Треба приділити значну увагу розвитку інфраструктури та зв’язку: в
багатьох туристичних місцях зв'язок просто відсутній, навіть у містах є перебої
з Інтернетом.
Сучасна соціально-економічна криза дуже вплинула на розвиток малого
підприємництва туристичної галузі. Але потенціал вітчизняної туристичної
сфери дає можливість вийти на міжнародний ринок. Багато країн «обнуляться»
після кризи, і у нас є всі шанси підтягнутися до лідерів.
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THE IMPACT OF MOTIVATION ON PRODUCTIVITY INCREASING
According to the experience of the advanced countries, an important feature of
modern society is the priority attention to the staff – a leading factor in production,
which is one of the main reserves of economic growth and competitiveness of the
enterprise. Motivation of staff and creation of conditions for their interest in improving
the efficiency of the enterprise, and as a consequence of productivity improving are the
main tasks of the modern enterprise in a competitive market.
Motivation is the process of encouraging people to work, which involves the use
of motives for human behavior to achieve personal or organizational goals [1].
The purpose of motivation is to encourage the person to work better and more
efficiently, in other words it finds a way to effective employee management. It is easier
to build a motivation system if you find appropriate incentives for the employee. Not
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everything that motivates one employee will motivate another. The motives that govern
a person are always individual. An individual approach to motivation is very important.
Some needs change with age, and other needs emerge with satisfaction. The needs
depend on the family's upbringing and psychotype, the behavior script they have
mastered, and, moreover, on the achievements, failures and emotional traumas in lives.
Therefore, the manager must have some diverse knowledge and be able to use it to
stimulate their employees to work.
One of the hallmarks of a successful enterprise is the combination of methods
and ways used by managers to motivate the work behavior of employees of the
enterprise.
In their research V.V. Travin, M. I. Magura, M.B. Kurbatov noted that among
the means that can be used to influence the motivation of employees are the following:
organization of work; financial incentives; moral stimulation; goal setting; assessment
and control; informing; management practice; measures of disciplinary influence;
appealing to the most important values of the employee [2, p. 35].
Motivation plays an important role in a person's performance. There are two
types: economic and non-economic. Economic motivation, above all, can be attributed
to wages, bonuses, and allowances. Non-economic includes career growth, recognition
and self-assertion, improvement of professional skills, etc. [3]. This kind applies to
people who are vocationally dedicated to their cause; people whose work is their
devotion and inspiration other than economic needs.
By far, the most common motivational factor used by Ukrainian business owners
is money, bonuses, promotions and etc. These elements are considered to be paramount
and should satisfy the employee's motivation needs. However, for modern managers,
in addition to salary, other factors are important, such as the content of work, the
conditions under which they can fully demonstrate their abilities, skills and clear career
development.
However, to create a proper system of material incentives, significant material
costs are required, which not every ordinary enterprise can afford. This raises the
question of how, with little money, you can provide the right motivation for businesses.
Ben Chase responds to this question by saying that, regardless of the income level of
an enterprise, it can motivate staff by engaging in dialogue and encouraging ordinary
employees to express their opinions about important enterprise management decisions.
Employees are motivated not only when they are encouraged to work financially, but
also when they feel they are "needed", can influence on “global processes” and their
opinion matters [4].
Therefore, in order to form a proper attitude to work, it is necessary to create the
conditions under which the staff would perceive their work as a conscious activity,
necessary not only for the normal financial support of themselves and their family, but
also as a source of self-improvement, the basis for their personal and professional
growth.
Employee motivation is one of the main areas for increasing productivity and,
as a consequence, production volumes. In order to be always able to influence on
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workers and at the same time not to lose some valuable staff, the manager must create
a long-term plan-strategy that would involve the development of relations between the
employer and the employee.
This, in turn, will contribute to the stability and development of the enterprise at
all levels of its functioning, strengthen personnel security, ensure the maximum use of
available manpower.
Considering the fact that needs change over time, we affirm that the satisfaction
of some needs generates others, thus the process of motivation is endless. It is necessary
to determine the needs of employees constantly and to build a system of staff
motivation, which corresponds to its time.
Indeed, employee need good working environment, housing, medical allowance,
transportation regular promotion and training opportunities thus we advocate constant
employee training and development. The job brings satisfaction when it offers adequate
mental challenge by offering opportunity to use skills, creativity, variety and some
measure of autonomy in task performance. So we affirmed that productivity will lead
to job satisfaction when productivity is perceived as being instrumental to the
attainment of the individual’s important job values like achievement, higher status and
increased earnings.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
На даному етапі функціонування
економіки країни одним з
найпоширеніших та найефективніших джерел розвитку та розширення
підприємств є залучення інвестицій. Саме інвестиційні ресурси відіграють
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найбільшу роль у складі залучених ресурсів підприємства. Тому, дуже важливим
для підприємства, як для об'єкта інвестування, є створення умов за яких інвестор
вклав би свої кошти саме в це підприємство. Основою для рішення інвестора про
вкладення коштів буде рівень інвестиційної привабливості підприємства. Саме
інвестиційні ресурси відіграють найбільшу роль у складі залучених ресурсів
підприємства. Тому, дуже важливим для підприємства, як для об'єкта
інвестування, є створення умов за яких інвестор вклав би свої кошти саме в це
підприємство. Основою для рішення інвестора про вкладення коштів буде рівень
інвестиційної привабливості підприємства.
Будь-який суб’єкт господарювання у процесі фінансово-господарської
діяльності створює не лише економічні блага, товари та послуги, але й створює
власний імідж, що безпосередньо впливає на рівень його інвестиційної
привабливості. Інвестиційний рейтинг відображає не тільки загальні тенденції
розвитку інвестування в масштабах всієї держави, а й можливості підприємства
щодо залучення додаткового фінансування. У свою чергу, оцінка інвестиційної
привабливості потенційного об'єкта інвестування є першим кроком під час
прийняття інвестиційного рішення.
Підприємство зацікавлене в підвищенні рівня інвестиційної
привабливості, адже кожен суб'єкт господарювання прагне розвивати своє
виробництво, підвищувати свою конкурентоспроможність, освоювати нові
ринки.
Зі зміною економічних умов на ринку змінюється трактування та
застосування різних показників, тому виникає необхідність у більш конкретному
трактуванні та методиці визначенні показників аналізу діяльності підприємства.
Існуючі методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства потребують
внесення коректив та нових підходів [1,2].
Серед розмаїття тлумачень дефініції «інвестиційна привабливість» більш
ємним є інтерпретація інвестиційної привабливості як сукупності факторів,
аналіз яких вказує на можливість вкладання коштів в той чи інший об’єкт та
отримання певного ефекту. Дане визначення є прийнятним як для економічної
одиниці (підприємства), так і для держави в цілому [2,3].
Як визначають фахівці[1,2], що
інвестиційна привабливість – це
інтегральна характеристика підприємств з позиції перспектив розвитку, обсягу
та можливостей збуту продукції, ефективності використання активів та їх
ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості. У вузькому
розумінні інвестиційну привабливість підприємства можна охарактеризувати як
доцільність вкладення в підприємство вільних грошових коштів.
При цьому основним питанням формування оцінки інвестиційної
привабливості підприємства є визначення факторів впливу на неї та їх
класифікація, що сприяє кращому та більш повному розумінню самої сутності
інвестиційної привабливості [3,4]. Існує багато класифікацій даних факторів[4],
так само як і думок стосовно того, які саме фактори впливають на інвестиційну
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привабливість. Численні наукові праці поки що не відображають однозначної та
єдиної відповіді на ці питання.
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РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ
На сьогодні, стає очевидним, що для виживання і збереження
довгострокової конкурентоспроможності підприємства повинні постійно
адаптувати свою діяльність до умов ринкового оточення. Основними позиціями
досягнення конкурентних переваг є відповідна якість, належна і швидка
доставка, висока ефективність, можна стверджувати, що важливим для
вітчизняних підприємств на сучасному етапі розвитку є використання
логістичного менеджменту, тобто менеджменту, що функціонує на засадах теорії
логістики. Логістичний менеджмент являє собою синергію основних
управлінських функцій з елементами і комплексними логістичними
активностями: закупівля, виробництво, збут [1].
Управління характеризується наявністю системи та причинного зв’язку
між її елементами, а також існуванням керуючої й керованої підсистем.
Зважаючи на це, логістику можна розглядати в ролі як підходу до управління
підприємством (логістичне управління), так і об’єкта управління (управління
логістикою), де сферою практичної реалізації логістичної концепції виступає
логістична діяльність підприємства. Логістичне управління є надзвичайно
важливим для підприємства, оскільки саме логістичний менеджмент займається
вирішенням виробничих завдань шляхом планування і координації
матеріального і пов’язаних із ним фінансових та інформаційних потоків
упродовж усього логістичного ланцюга.
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На сьогодні в агарному секторі логістика знаходиться на досить низькому
ріні. Це пов’язано з дефіцитом сучасних елеваторів, низькою якістю дорожньої
інфраструктури, недостатньої кількості інвестицій у модернізацію залізничного
і автомобільного транспорту. Усунення цих недоліків є резервами для
поліпшення показників, а значить – для подальшого зростання [2].
Логістичний підхід вимагає розглядати їх у сукупності на предмет
інтегрованої оптимізації логістичної системи. Доцільність такого підходу
демонструє ПП «Перлина Тікича» (Черкаська обл., Маньківський район, смт
Буки). Загальні цілі діяльності ПП «Перлина Тікича» наступні:
− отримання достатнього прибутку та постійний ріст завдяки взаємній
вигоді агробізнесу та споживачів;
− безперервний прогрес та завоювання довіри засновників, покупців,
постачальників та посередників;
− формування високого іміджу підприємства: підвищення добробуту всіх
працівників підприємства, їх професійний ріст та задоволення роботою.
За допомогою розвитку логістики в системі управління підприємством
забезпечується можливість зниження витрат на транспортування, складування та
скорочення часу на доставку сільськогосподарської продукції від виробника до
споживача. Однак проблема полягає у тому, що впровадження логістичних
систем на даному підприємстві знаходиться на початковому етапі. Аналіз
показників економічної ефективності виробництва сільськогосподарської
продукції підтвердив той факт, що забезпечити високу врожайність зернових
культур не достатньо, щоб отримати високий рівень прибутковості та
рентабельності. Відсутність належної логістичної інфраструктури та хаотичність
в управлінні агропродовольчим ланцюгом постачання призводить до прийняття
необґрунтованих та невиважених рішень в процесі розподілу, що призводить до
значних втрат продукції. У досліджуваному підприємстві його розмір сягає від
4% до 8%.
Слід зазначити, що діяльність ПП «Перлина Тікича» є досить специфічною
та потребує індивідуального підходу до матеріального, технологічного,
інформаційного та фінансового забезпечення, тому формування логістичних
ланцюгів та систем для них має бути гуртовим та об’єднувати групу учасників
ринкової системи за регіональними чи виробничими принципами. Такий підхід
має бути сформований під час реалізації таких заходів:
– створення спільних матеріально-транспортних потоків та мереж;
– об’єднання транспортних та складських процесів відповідно до видів
діяльності;
– визначення найбільш раціональних та оптимальних маршрутів для всіх
учасників [3].
Реалізація перерахованих вище заходів дасть змогу підприємствам малого
бізнесу уніфікувати перевезення за рахунок підбору транспортних засобів
залежно від виду та обсягів перевезення, термінів доставки, погодних умов, рівня
унікальності вантажу та інших чинників.
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Основним стратегічним орієнтиром удосконалення логістичного
менеджменту на підприємстві є удосконалення структури відділу логістики
через впровадження посади менеджера з внутрішньої логістики. Адже через
впровадження посади з внутрішньої логістики дасть можливість оптимізувати
основні логістичні процеси та підвищити результативність діяльності
підприємства в цілому.
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НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку економіки ми бачимо, що жодна система
управління не може успішно функціонувати, якщо не включає в себе ефективну
систему мотивації праці.
За спрямованістю на досягнення цілей фірми існує позитивна мотивація,
яка заснована на позитивних стимулах працівників [1].
Позитивна мотивація може бути матеріальною і нематеріальною [2]. До
матеріальної позитивної мотивації відносяться всі виплати, які працівник
отримує за свою працю (зарплата, премії, бонуси). Особливо ефективними є
регулярна виплата зарплат і премій, а також не очікувані співробітниками
позачергові заохочення матеріального характеру, які зазвичай викликають
сплеск позитивних емоцій, а разом з ним і ентузіазму. При цьому важливо
додатково мотивувати співробітників у процесі виконання важливого завдання
або проекту, а не після їх завершення. Така позитивна мотивація підтримує
інтерес співробітників до завдання та сприяє більш якісній роботі.
Матеріальна позитивна мотивація може передбачати виплату винагород
співробітникам за певні заслуги. Працівникам, які мають великий стаж роботи,
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володіють особливими навичками, пройшли навчання, також можуть
призначатися доплати в індивідуальному порядку [3].
Матеріальні мотиви, безумовно, відіграють важливу роль у визначенні
трудової поведінки працівників, однак це не означає, що нематеріальні мотиви і
стимули є другорядними. Сучасна практика господарювання незаперечно
свідчить, що роль нематеріальних мотивів та стимулів постійно зростає.
Нематеріальна позитивна мотивація включає в себе широкий набір
інструментів. Комфортні умови праці, впевненість у своєму стабільному
становищі та значущості для компанії, гарантований соц. пакет, навчання за
рахунок компанії, відвідування форумів і конференцій, дружний колектив,
лояльно налаштоване керівництво, що не шкодує заслуженої похвали, пільги,
путівки, можливість влаштувати дитину в дитячий заклад − усе це є позитивною
мотивацією [4].
За статистичними даними, які були зібрані в результаті опитування
працівників різних компаній, проаналізуємо найефективніші способи мотивації
в системі управління персоналом в Україні рис. 1.
Грошові заохочення
3% 4%
4%

Безкоштовне навчання
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Рис. 1. Ефективність способів мотивації в українських компаніях
Як бачимо з рис. 1 , українські компанії більш підтримують матеріальну
мотивацію, яка складає 62%. Це є негативною тенденцією оскільки керівники
майже не зацікавлені в моральному аспекті своїх працівників.
Нематеріальна мотивація повинна також бути всіляко врахована, оскільки
високий рівень її результативності доведено практичним досвідом іноземних
компаній, а простота та дешевизна застосування буде вигідною для вітчизняних
роботодавців.
Підсумовуючи вищевикладене, варто сказати, що прибуток підприємства і
результати його діяльності в цілому безпосередньо залежать від зацікавленості
кожного працівника у досягненні своїх особистих цілей. Для того, щоб
управляти конкурентоспроможністю підприємства, необхідно налагодити
взаємозв’язок з персоналом через створення гідної системи мотивації, яка
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підвищить рівень задоволеності серед працівників, що тим самим підвищить їх
продуктивність та результативність праці.
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ФОРМУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ФУНКЦІЙ ТУРИСТИЧНОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
В
сучасних
умовах
посилення
глобалізаційних
процесів,
соціальноекономічних та політичних трансформацій в Україні туристична галузь
як складова економічного комплексу характеризується такими властивостями і
функціями:
- є джерелом валютних надходжень для країни;
- розширює вкладення у платіжний баланс і ВПН країни;
- створює туристичні послуги, формує туристичний продукт і здійснює
його реалізацію, активно використовуючи маркетингові комунікації;
- сприяє диференціації економіки, створюючи галузі які обслуговують
сферу туризму;
- формує ринок туристичних послуг за різними рівнями комплексності;
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- працює як мультиплікатор росту національного доходу, валового
внутрішнього продукту, зайнятості населення;
- сприяє розвитку місцевої інфраструктури;
- зростанням зайнятості у сфері туризму збільшуються доходи населення і
підвищується рівень добробуту нації;
- є сферою, в якій дешево створюються робочі місця та забезпечується
високий рівень ефективності й швидка окупність інвестицій;
- є досить ефективним засобом охорони навколишнього середовища та
історикокультурної спадщини країни, що є матеріальною основою ресурсного
потенціалу туризму, який утворює специфічну сферу діяльності;
- функціонує у взаємозв’язку практично з усіма галузями і видами
діяльності людей;
- має переваги в інтеграційних і глобалізаційних процесах, що
відбуваються у світовому просторі тощо.
З огляду на виокремленні функції, туризм належить до найбільш
ефективних індустріальних комплексів, якими не варто нехтувати, особливо при
розв’язанні проблем виходу економіки з кризи за рахунок її структурної
перебудови. До того ж, туризм є також однією із небагатьох сфер діяльності, де
залучення нових технологій не призводить до скорочення працюючого
персоналу, зменшуючи цим самим соціальну напругу у суспільстві. Незважаючи
на зростання інтересу як закордонних, так і вітчизняних науковців до проблем
туристичної галузі, кількість ґрунтовних досліджень щодо її розвитку в Україні
залишається недостатньою.
Попри уже досить значний доробок української економічної науки щодо
розробки теоретико-методологічних засад регіональних досліджень розвитку
туризму, низка питань все ще потребують уваги і детального аналізу. Досі існує
невизначеність у галузевому та просторовому аспектах аналізу розвитку
туристичної сфери на регіональному рівні. Зокрема, розмежування потребують
категорії туристичний регіон, туристична сфера та дестинація, а також бракує
визначеності конкретних суб’єктів розвитку регіональної туристичної сфери. Без
сумніву, починаючи з ХХІ століття, під впливом суспільнополітичних чинників
туризм як сфера задоволення потреб людини, яка подорожує, перетворився на
індустрію – складову світового господарства, потужний комплекс національних
економік, що функціонує у тісному взаємозв’язку з природним середовищем,
економічною системою, суспільством у цілому.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
Перехід медичних закладів до функціонування на засадах ринкової
економіки потребує розвитку внутрішньокорпоративних відносин і
корпоративного управління, основною складовою яких є саме корпоративна
культура. Вона є одним з найбільш вагомих важелів управління трудовим
потенціалом медичних закладів. Кожна організація, у тому числі і лікувальний
заклад, створює власні культурні зразки, що здобули назву корпоративної
культури. Корпоративна культура – це сукупність матеріальних, духовних і
соціальних цінностей, які створюють працівники закладу у процесі трудової
діяльності [1]. Ці цінності відображають неповторність та індивідуальність
кожної установи. Розвинена корпоративна культура створює основу для
реалізації трудового потенціалу та є умовою його ефективного використання.
Фахівці, які досліджують проблеми формування корпоративної культури
виділяють такі її типи: культура влади – на таких підприємствах має місце
ефективне використання і перерозподіл керівником ресурсів. Цей тип культури
будується на принципах ієрархічної структури; ролева культура – підприємства
з таким типом культури характеризуються жорстким функціональним
розподілом ролей і спеціалізацією підрозділів; культура завдань – така культура
зорієнтована на вирішення поставлених конкретних завдань і реалізацію
розроблених проектів; культура особи – підприємство з таким типом культури
об’єднує людей не для вирішення завдань, а для того, щоб вони могли досягти
власних цілей [2].
Медичні установи, які зорієнтовані на культуру влади або ролеву культуру,
характеризуються авторитарним стилем управління і вимагають від своїх
працівників чіткості в роботі, суворого дотримання функціональних обов’язків.
Лідер тут має формальну владу, що ґрунтується на статусі, і вважає своїм
основним завданням доведення до виконавців конкретних обсягів роботи,
контроль за виконанням завдань. Спілкування між працівниками на підприємстві
є формальним, воно здійснюється, головним чином, тільки в межах виконуваних
обов’язків, часто на маніпулятивному рівні. У той же час медичні заклади, які
орієнтовані на культуру завдань і особи, мають демократичний стиль управління
з урахуванням інтересів більшості. Співробітники вміють працювати в команді,
а лідер вважає головним своїм завданням заохочення кожного члена колективу
до розширення сфери діяльності. Оцінка корпоративної культури вимагає
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врахування її особливостей, визначення можливих резервів та напрямків
удосконалення.
Корпоративна культура має існувати в кожному медичному закладі
незалежно від форми власності, підпорядкування чи розмірів. Щоправда, в
деяких медичних установах (зазвичай державних) це неписані норми
поводження на робочому місці, які передаються працівникові на словах.
Керівники приватних лікувальних установ у сучасній медицині намагаються
прописати корпоративні правила у Кодексі корпоративної етики. Мета Кодексу
встановлення корпоративних стандартів ділової медичної етики медичного
закладу та регламентація діяльності співробітників у складних етичних
ситуаціях. На перший погляд може здатися, що ці правила потрібні лише
керівництву медичного закладу для того, щоб співробітники перебували в
певних поведінкових рамках, продуктивно працювали на результат, відчували
корпоративний дух тощо. Однак, стає зрозуміло, що корпоративна культура
потрібна і рядовим працівникам.
Формування та впровадження корпоративної культури – складна справа.
Але, що сильніша корпоративна культура, то краща репутація медичного
закладу. Тобто корпоративна культура прямо корелює із довірою пацієнтів й
добробутом медичного закладу. Кожен керівник медичного закладу розуміє, що
задоволеність пацієнтів та відвідувачів медичного закладу, їхнє бажання
повернутися і стати постійними клієнтами багато в чому залежить не тільки від
професійності лікаря та його помічників, а й загального враження від
злагодженості у роботі всіх працівників медичного закладу та видимої сторони
міжособистісних стосунків у колективі. Адже, у сучасному суспільстві
інформативні потоки скеровують необхідність усвідомлення важливості
профілактичної медицини як напрямку попередження розладів у стані здоров’я.
Тому керівники медичних закладів приділяють увагу формуванню
корпоративної культури та контролю виконання вимог [3].
Отже, право людини на отримання медичної допомоги в будь-якому
медичному закладі України та реформування галузі охорони здоров’я змушує
керівників лікувальних установ бути обачними та підвищувати рівень сервісу. В
подальшому існує велика ймовірність зменшення бюджетного фінансування у
разі зменшення кількості пацієнтів такого закладу, з огляду на реформу порядку
надання медичної допомоги та перерозподілу бюджетних асигнувань.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОШИРЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗНАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ
У зв’язку з реформуванням відносин власності в агропромисловому
комплексі України кардинально змінився уклад українського села, створено
умови для діяльності особистих селянських господарств, фермерських
господарств, приватних і колективних виробничих формувань, які виробляють
сільськогосподарську продукцію, не маючи фахових знань. Більшість з них не в
змозі застосувати новітню техніку і технології, не володіють навичками
сучасного ведення господарства та збуту власної продукції на ринкових засадах.
Із загостренням проблем соціального і культурного розвитку села постає
невідкладна потреба в налагодженні процесу кваліфікованого інформаційного
забезпечення сільських територіальних громад та органів місцевого
самоврядування. Тому першочерговим для вирішення постало питання
формування відповідної ринковим умовам господарювання оперативної системи
доведення накопичених знань та інформації до сільськогосподарських
товаровиробників і сільського населення. Для її створення необхідно здійснити
заходи з реформування аграрної освіти, науки, органів державного і
самоврядного
управління
для
забезпечення
належного
науковоконсультаційного та інформаційного обслуговування селян.
Зважаючи на це, своєчасним і необхідним є розробка та впровадження
організаційно-економічного
механізму
інформаційного
забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників з використанням потенціалу аграрної
освіти, науки та сільськогосподарського дорадництва, за допомогою якого
система управління аграрними формуваннями функціонуватиме ефективніше за
рахунок поліпшення якісних характеристик одержуваних знань та інформації
для прийняття зважених рішень.
Сільськогосподарська інформація - це сукупність корисних відомостей
щодо ведення ефективного сільськогосподарського виробництва, кон’юнктури
сільськогосподарського ринку, соціального облаштування сільських територій,
тощо, які спрямовані на розв’язання конкретних проблем сільськогосподарських
товаровиробників і сільського населення, надані в розпорядження суб’єктів
сільськогосподарського
виробництва
шляхом
застосування
методів
консультування,
експертизи,
інформування,
впровадження.
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Сільськогосподарські знання – це результати наукових, методологічних і
методичних розробок, що передаються споживачам шляхом інформування й
навчання та спрямовані на вирішення проблем розвитку агропромислового
виробництва і сільських територій; підвищення професійного рівня, набуття
нових навичок і досвіду суб’єктами сільськогосподарського виробництва. З
накопиченням знань їх цінність зростає, корисність підвищується, споживна
вартість збільшується, а інформації – навпаки, із зниженням її актуальності та
гостроти потреби в ній. Тому, знання доцільно поширювати безкоштовно і
робити доступними широкому загалу споживачів, а інформацію – на платній
основі, за потребою, оскільки її ефективність зменшується при поширенні
широкому загалу споживачів.
Аграрна освіта має, насамперед, робити акцент на поширення освітніх
товарів і послуг, проте вищі навчальні заклади аграрної освіти на конкурентних
засадах можуть продукувати й наукові товари та консультаційні послуги.
Аграрні університети у співпраці з дорадчими службами матимуть змогу
здійснювати практичне навчання і підвищення кваліфікації суб’єктів
сільськогосподарського виробництва як на факультетах підвищення кваліфікації
при вищих закладах освіти, так і безпосередньо в місцях їх роботи та
проживання. Дорадники, маючи постійний зв’язок із сільським населенням та
вивчаючи його потреби, формуватимуть аграрній освіті замовлення з підготовки
кадрів для сільського господарства.
Аграрна наука має акцентувати свою діяльність на продукуванні наукових
товарів і наданні консультаційних послуг, і лише частково надавати супутні
освітні послуги. Вчені, співпрацюючи з освітянами і дорадниками, матимуть
змогу
займатися
науковими
дослідженнями,
які
необхідні
сільськогосподарським товаровиробникам.
Дорадчі служби повинні сприяти акумулюванню накопичених людством
знань, інформації, інновацій і виведенню наукових товарів на ринок та продажу
їх потенційним споживачам через надання консультаційних послуг.
Проте нині функціонує розбалансована система, в якій кожна з основних
складових (освіта, наука і сільськогосподарське дорадництво) діють недостатньо
узгоджено,
дублюючи
певною
мірою
функції
з
поширення
сільськогосподарських знань та інформації. Процес побудови організаційноекономічного механізму поширення сільськогосподарських знань та інформації
повинен здійснюватися через створення ефективної системи поєднання
економічних заходів, форм та методів, що визначають порядок та зміст
проведення процесу поширення сільськогосподарських знань та інформації з
елементами організаційного забезпечення, що найкращим чином розподіляють
повноваження та відповідальність між суб’єктами інформаційного сегменту
ринку інновацій в АПК. Створення організаційно-економічного механізму
дозволить побудувати ефективну систему поширення сільськогосподарських
знань та інформації в ринкових умовах.
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В Україні зараз низький рівень інтеграції національної освіти і науки в
ринкове середовище. Тому важливо усвідомити необхідність невідкладного
вирішення проблеми інтеграції освіти, науки та дорадництва в єдину систему
інформаційного ринку, де кожна складова має виконувати притаманну їй
функцію, а в сукупності створювати єдину інтегровану систему, в якій
забезпечуються інтереси як усіх учасників ринку, так і держави і суспільства в
цілому.
О.А. Синенко,
магістрант
Т.О. Гусаковська
канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
Полтавського університету економіки і торгівлі
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Обґрунтування організаційного забезпечення процесу управління
інноваційним розвитком підприємства сприятиме ефективному використанню
інноваційного потенціалу підприємства для забезпечення високого рівня
конкурентоспроможності товарів і послуг. Формування оптимального
організаційного забезпечення процесу управління інноваційною діяльністю та
інноваційним розвитком підприємства є першочерговим завданням
менеджменту підприємства. Реалізація цього завдання дасть можливість
сформувати й реалізовувати конкретну послідовність заходів, що спрямовані на
стійкий, перспективний інноваційний розвиток.
Організаційне забезпечення інноваційного розвитку є важливим джерелом
економії обмежених фінансових ресурсів та створення додаткових конкурентних
переваг, що особливо актуально для вітчизняних підприємств. Під
організаційним забезпеченням розуміють комплекс структур і правил, які
створюють умови для нормального протікання інноваційних процесів, реалізації
планів, підтримки функціонування системи на необхідному рівні за рахунок
забезпечення необхідними ресурсами, організації взаємозв’язків між окремими
елементами та ліквідації відхилень, що можуть виникати у системі.
Організаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства
передбачає створення такої організаційної структури, що буде відповідати
загальним цілям підприємства. Організаційне забезпечення підприємства
значною мірою залежить від взаємодії та координації діяльності підрозділів,
функціонально пов’язаних із інноваційною діяльністю. Ця взаємодія має
здійснюватися на основі формально встановлених і неформальних
організаційних зв’язків між елементами організаційної системи підприємства.
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Компонентами організаційного забезпечення системи управління
інноваційним розвитком підприємства можна визначити такі [1]:
− нормативно-правову підсистему, яка визначає основні норми чинного
законодавства в сфері інноваційної діяльності та розгалужену систему
нормативних актів допоміжного характеру;
− підсистему інформаційного забезпечення, яка передбачає наявність на
підприємстві інформаційних систем по збору та аналізу даних щодо моніторингу
інноваційного розвитку підприємства, стану та кон’юнктури ринку,
конкурентного середовища, а також підтримку прийняття ефективних
управлінських рішень;
− організаційну підсистему, яка включає відповідні підрозділи
підприємства, що сприяють інноваційному розвитку, а також забезпечує
ефективний взаємозв’язок даних підрозділів з іншими структурними
підрозділами на горизонтальному або вертикальному рівні.
Важливе значення в забезпеченні ефективності інноваційного розвитку
підприємства є розроблення відповідної організаційної структури. Її визначають
вибрана цільова спрямованість і стратегія інноваційного розвитку. Важливу роль
при цьому відіграють розмір підприємства, специфіка, обсяг і номенклатура
продукції, що виробляється, ціла низка інших факторів. Тому структура
управління інноваційним розвитком підприємства повинна органічно
вбудовуватися в організаційну та функціональну структуру управління в цілому.
Крім того, необхідно забезпечити координацію діяльності всіх ланок
підприємства, що формують управлінські рішення на різних рівнях, що має
важливе значення для реалізації проектів і програм інноваційної діяльності як за
окремими видами продукції, так і за всім напрямом інноваційного розвитку у
цілому [2, 3].
На наш погляд, для для більшості вітчизняних підприємств доречно
застосовувати один із різновидів змішаного типу оргструктури інноваційноактивного підприємства - організацію робіт із інноваційних проектів. У цьому
випадку підрозділ, що розробляє інноваційний проект, складається із фахівців
різних служб підприємства, адміністративно підлеглих керівникові проекту.
Проектний підрозділ (бригада, група) організується для розроблення важливих
комплексних проблем, що мають прикладне значення, і після розв’язання
поставленого завдання розформовується.
Безпосередньо ж для ефективного управління інноваційним розвитком
підприємства доцільно створення підрозділу, відповідального за формування
напрямів інноваційного розвитку та колегіального органу для прийняття рішень,
що забезпечить розроблення як базових корпоративних стратегій розвитку, так і
стратегій інноваційного розвитку, визначення конкретних напрямів такого
розвитку, формування відповідних інноваційних проектів і програм. Останні два
елементи механізму формування інноваційного розвитку дозволять підвищити
якість рішень, їх координацію і керування, а перший - забезпечити виконання
прийнятих рішень.
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MANAGEMENT OF LABOR MIGRATION PROCESSES IN UKRAINE
UNDER THE ECONOMIC CRISIS
At the present stage of development, the processes of external and internal
economic (labor) migration around the world are showing intense growth rates and are
becoming less predictable. One of the reasons for the increase in the number of foreign
economic migrants is the possibility of employment with better pay conditions abroad
than at home. This problem is urgent for our country, since after the introduction of the
visa-free regime with EU countries from 2017; labor migration has become even more
widespread for Ukrainian citizens.
The multiplicity and intensity of the processes of labor migration poses many
challenges of economic, social, demographic, legal nature, which require new
approaches. With the increase in the number of migrants, significant changes are
needed in the structure of the budget in the social sphere, health care, tax base, etc. It
is necessary to redistribute labor potential in different sectors of the economy.
Important is the tendency of emigration of highly skilled professionals, citizens of
developing countries, to developed countries, along with the immigration of unskilled
labor from poorer countries. Every year, illegal migration is creating a number of
additional problems that need to be solved immediately. There are differing views
among scholars and politicians about options for solving economic migration,
sometimes diametrically opposed and not always fair to stakeholders. In such
circumstances, regulation of labor migration issues becomes particularly acute and
urgent.
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Migration is an objective process of relocation of workers, inextricably linked to
the development of productive forces, public relations and changes in the structure and
quality of the labor potential of all actors in this process.
Consider the theory of pull / push factors or the econometric model of migration.
This concept was formulated in the mid-1960s by E. Lee [1] based on E. Ravenstein's
ideas. E. Lee noted that two groups of factors influencing migrants are positively
associated with the place of arrival and departure - positive and negative, which
determine migrants' choice of new place of employment or residence.
The pull factors in EU countries are high levels of economic development, higher
incomes, security, access to the labor market (including in the informal sector, which
is especially important for illegal immigrants) and others.
Some factors of economic nature (unemployment, low income, high taxes) may
be related to push factors in the donor country of Ukraine; social and political (poverty,
war); adverse environmental conditions, etc. Previously, the intervention obstacles
could be the visa regime, the price of transport or fare, the availability of information
about the destination place [2]. Following the introduction of visa-free travel with EU
countries, these factors not only hinder but also facilitate labor migration.
In order to reduce the number and weight of push factors, our country needs to
improve the existing or develop a new effective management system for labor
migration. As a donor country, Ukraine cannot influence the number of attractive jobs
abroad and migrants who have long been working in the recipient countries and do not
see their future on their motherland. But by managing the tax system, social payments
and contributing to the rise in the average wage, our country can prevent future mass
labor migration. Encouraging people returning from abroad with some experience,
developing scientific and technical field will help to improve the quality of labor
resources of Ukraine. High-quality management of the education system for the sake
of high quality education of the future labor potential of the country, providing
graduates of higher education with employment will allow the country to retain highly
qualified professionals.
In spring 2020 the labor migration situation for our country has become even
more complicated. Panic over the pandemic of the COVID-19 virus pandemic has
spread around the world, most countries in the world have quarantined, closed the
borders for tourism and labor migration. This resulted in the rapid return of large
numbers of migrants to Ukraine and halted labor migration for several months.
As for the prospect of events, there is probably a crisis after the pandemic for the
whole world. The flow of migrants from Ukraine to Europe can be restored quickly;
despite the fact that demand in some branches of labor migrants will be significantly
reduced abroad. But Ukrainian workers will always be needed by European countries,
which are facing aging of population.
In our country there is a shortage of workforce. This scarcity may be reduced in
the face of the global economic crisis. But it will be a temporary phenomenon because
the crisis will affect the economy of our country and it will affect the level of salaries
and cost of living. As soon as the world economy comes out of the crisis, the indicators
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of Ukrainian labor migration will begin to return to their pre-crisis values and the labor
shortage in Ukraine will only increase. The worst consequences are migration for
employers of the migrant donor country. However, even in the long term, they can
receive positive results related to the implementation of scientific, technological and
organizational progress.
Thus, skillful and qualitative management of labor migration can help Ukraine
in the post-quarantine crisis to hold valuable professionals, suspend the flow of
migrants to EU countries, and create favorable conditions for development and growth
of labor potential of the country.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АГРОЛОГІСТИКИ
У ринкових умовах результати господарювання залежать від зменшення
витрат та збільшення прибутків. На затрати виробництва вирішальний вплив має
ціна ресурсів, а на розмір доходів – ціна продажу та складські і транспортні
витрати. У сукупності всі фактори впливу на кінцеві результати господарювання
залежать від організації логістичної структури на підприємстві. Тож за
налагодження діяльності логістичних систем підприємств можна розраховувати
на успішне ведення аграрного бізнесу.
Поняття логістики у світовій практиці стало поширюватися із середини
минулого століття. Проте в аграрному секторі України воно набуло поширення
в останнє десятиліття – з активним надходженням у сільське господарство
іноземних інвестицій, створенням великих аграрних компаній та розбудовою
їхньої інфраструктури. Наразі є декілька визначень логістики залежно від сфери
застосування. У практичному розумінні логістика – це управління ресурсним
заезпеченням господарської діяльності та товарними потоками, спрямованими
від виробників до споживачів, що включають інформаційне, фінансове і сервісне
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(складське господарство, транспортне забезпечення тощо) супроводження цих
процесів. Виходячи із цього логістика розподіляється на виробничу та збутову.
Виробнича передбачає забезпечення виробничої діяльності необхідними ресурсами, а саме: насінням, добривами, засобами захисту, пально-мастильними
матеріалами тощо. Тобто вона відповідає за їхню доставку за призначенням та
враховує можливості складського зберігання.
Збутова логістика у сільському господарстві передбачає доведення вирощеної продукції до вимог державних стандартів, коротко- або довготермінового
зберігання та транспортування продукції. Логістична діяльність ґрунтується на
інформаційному забезпеченні, що лежить в основі прийняття управлінських
рішень та фінансовому забезпеченні відповідних витрат [1].
Логістика залишається все ще «проблемним» фактором у
сільськогосподарському секторі. Це і дефіцит сучасних елеваторів, і низька
якість дорожньої інфраструктури, недостатні інвестиції у модернізацію
залізничного і автомобільного транспорту, тому практично по всіх ділянках
процесу є резерви для поліпшення показників та для подальшого зростання. На
даний момент витрати на логістику в АПК України на 30% перевищують даний
показник у США і на 40% у країнах ЄС.
Основними перешкодами розвитку є: відсутність урядової програми з
розвитку агрологістики на належному рівні; відсутність кваліфікованих
логістичних кадрів у сільськогосподарських підприємствах; відсутність коштів
на впровадження логістичних підходів, оскільки програмні логістичні продукти
є занадто дорогими для вітчизняних підприємств; відсутність коштів на
будівництво достатньої кількості сучасних складських приміщень; відсутність
коштів на закупівлю сучасних транспортних засобів; низька якість дорожнього
покриття, недосконале цифрове програмне забезпечення українських доріг і
відсутність мережі систем комунікацій для великогабаритного транспорту;
низька інвестиційна привабливість галузей сільського господарства в Україні,
що в основному пояснюється недосконалою нормативно-правовою базою і
нестабільною політичною ситуацією в країні; корупційна складова [2].
Тому українським компаніям доведеться докласти великих зусиль і
вкласти значні кошти у модернізацію свого виробництва, маркетингову
політику, пошук нових партнерів, поліпшення якості продукції. Необхідність
зростання експорту готової продукції дозволить відкривати нові виробництва у
країні і створювати нові робочі місця, розвивати інфраструктуру, залучати нові
інвестиції і розвивати нові технології. Логістика вже перебудовується під нові
ринки, пропонуючи нові системи постачання, відкриваючи нові транзитні
можливості, встановлюючи нові партнерські відносини з новим транспортним
коридорам. Оскільки Україна, як країна з великим потенціалом у аграрному
секторі, планує нарощувати свій потенціал експорту зерна та іншої
сільськогосподарської продукції вже у найближчому майбутньому, то приділяти
слід особливу увагу розвитку агрологістики та збільшенню її ефективності.
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КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Служба контролінгу прагне так управляти процесами поточного аналiзу і
регулюванням планових і фактичних показників, щоб по можливості виключити
або мінімізувати помилки, відхилення і прорахунки, як у справжньому, так і в
майбутньому.
Основна мета контролінгу - орієнтація управлінського процесу на
досягнення всіх цілей, що стоять перед підприємством. Для цього контролінг
забезпечує виконання таких функцій:
- координація управлінської діяльності по досягненню цілей підприємства;
- інформаційна і консультаційна підтримка прийняття управлінських
рішень;
- створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної
системи управління підприємством;
- забезпечення раціональності управлінського процесу [1] .
Деякі дослідники справедливо відзначають, що функції контролінгу
закономірно змінюються в міру організаційного розвитку підприємства.
Контролінг - це функціонально відособлений напрям економічної роботи
на підприємстві, пов'язаний з реалізацією фінансово-економічної функції в
менеджменті для прийняття оперативних і стратегічних управлінських
рішень[2].
У сучасних умовах контролінг виступає як система забезпечення
виживання підприємства в короткостроковому плані, націлена на оптимізацію
прибутку в довгостроковому - на підтримку гармонійних відносин з
навколишнім середовищем.
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Концепція контролінгу протягом останніх 20 років піддавалася постійним
удосконаленням. Сьогодні контролінг являє собою функцію управління без якої
неможливо уявити роботу жодної сучасної компанії.
Традиційно всі концепції контролінгу прийнято ділити на три групи:
1) Концепція орієнтована на інформацію;
2) Концепція орієнтована на управлінські системи;
3) Практична концепція.
Говорячи про концепцію орієнтованої на управлінські системи контролінг розглядається як підсистема управління організацією. Координаційна
концепція охоплює також всю управлінську систему з її підсистемами: системою
оцінки планування та контролю інформаційною системою, управління
персоналом, системою мотивації. Нарешті практична концепція передбачає
орієнтацію на загальні цілі[3].
Мета стратегічного контролінгу - забезпечення виживання підприємства і
"відстеження" руху підприємства до наміченої стратегічної мети розвитку.
Фахівці виділяють наступні проблем, які може вирішити стратегічний
контролінг[3,4]:
1. Перевірка стратегічних планів на їх повноту і формальну і матеріальну
консистентність.
2. Поточний контроль "критичних" внутрішніх і зовнішніх умов, що
лежать в основі стратегічних планів.
3. Контроль стратегічно важливих рішень, виходячи з аспекту термінів.
4. Контроль важливих етапних цілей при реалізації стратегічно важливих
передумов, виходячи з аспекту термінів.
Мета оперативного контролінгу - створення системи управління
досягненням поточних цілей підприємства, а також прийняття своєчасних
рішень щодо оптимізації співвідношення витрати - прибуток [6].
Основним завданням оперативного контролінгу є забезпечення
методичної, інформаційної та інструментальної підтримки менеджерів
підприємства для досягнення запланованого рівня прибутку, рентабельності та
ліквідності.
На відміну від стратегічного контролінгу, оперативний контролінг
орієнтований на короткостроковий результат, тому інструментарій оперативного
контролінгу принципово відрізняється від методик та інструментів стратегічного
контролінгу.
Контролінг може бути успішним лише в тому випадку, якщо він
здійснюється саме самими працівниками, а не будь-якими зовнішніми органами.
Велику роль відіграє матеріальне заохочення і введення корпоративної культури.
Можна зробити висновок, що основне завдання контролiнгу - нацiлювати
систему упрaвлiння підприємствoм нa дoсягнення поставлених цiлей.
Викoристання методолoгії стратегiчного і оперативногo контролінгу як
інструмент підтримки діяльності менеджерів може істотно підвищити
ефективність функціонування системи управління підприємством.
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Донбаської державної машинобудівної академії
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В ОБОРОТНИХ АКТИВАХ
Розвиток ринкових відносин в країні залежить напряму від результатів
діяльності підприємств, раціонального та ефективного формування і
використання оборотних активів. Ефективне використання оборотних активів
суб’єктів господарювання дозволяє регулювати необхідну їх величину для
виконання виробничої програми з випуску продукції та оплати праці. Нестача з
оборотних коштах призводить до зриву виробничої програми, затримок з оплати
праці. Наявність оборотних активів понад необхідний рівень веде до вилучення
грошових активів з обігу, до застою фінансових ресурсів, зростанню дебіторської
заборгованості та інших проблем [1].
У зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання планування та
прогнозування потреби підприємства в оборотних активах.
Найбільш розповсюдженим методом прогнозування є метод кореляційнорегресійного аналізу. Кореляційно-регресійний аналіз розв’язує два основні
завдання: визначення за допомогою рівнянь регресії аналітичної форми зв’язку
між результативним і факторним показниками та встановленням рівня щільності
зв’язку між ними [2]. Метод кореляційно-регресійного аналізу є досить простим,
зрозумілим та доступним до використання будь-яким суб’єктом
господарювання. За його допомогою можливо здійснювати планування та
прогнозування будь-яких показників, у тому числі визначати потребу
підприємства в оборотних активах.
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У загальному вигляді регресійна модель визначення потреби підприємства
в оборотних активах на перспективний період може бути представлена в
наступному вигляді:
y = a + b*x,

(1)

де у - прогнозована потреба в оборотних активах; х - фінансові показники
господарської діяльності підприємства (чистий дохід від реалізації продукції або
собівартість реалізованої продукції); а - постійна величина оборотних активів,
яка не залежить від обсягів господарської діяльності; b - коефіцієнт регресії
(залежність величини оборотних активів від обсягів господарської діяльності).
Розглянемо можливість практичного використання цієї моделі в умовах
ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат». Вихідні дані (табл. 1) сформовано
на підставі фінансової звітності підприємства.
Таблиця 1
Дані про собівартість реалізованої продукції та оборотні активи
ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»
Рік

Собівартість реалізованої продукції,
тис. грн. (X)

Середньорічна вартість оборотних
активів, тис. грн. (Y)

1

2

3

2011

169720

136037,5

2012

195441

132672,5

2013

125110

123505,5

2014

128635

128711

2015

189020

151933,5

2016

159939

176725

2017

208973

198461,5

2018

233641

217980

2019

209495

215514,5

Першим етапом побудови економіко-математичної моделі є розрахунок
значення коефіцієнту парної кореляції. За допомогою програмного пакету
аналізу даних Excel «Кореляція» встановлено, що коефіцієнт кореляції дорівнює
0,78, по абсолютній величині перевищує 0,7, а, значить, зв'язок є прямим та
досить сильним. Отже, величина оборотних активів підприємства знаходиться в
тісному зв'язку з собівартістю реалізованої продукції.
Високий рівень кореляційного зв’язку дозволяє зробити висновок про
доцільність прогнозування потреби ПАТ «Часівоярський вогнетривкий
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

211

комбінат» в оборотних активів з використанням методу регресійного аналізу.
Регресійна модель має вид:
Y = 20037,9 + 0,8 * X

(2)

Значення коефіцієнту регресії свідчить, що по мірі збільшення собівартості
реалізованої продукції на 1%, потреба підприємства в оборотних активах зростає
на 0,8 відсоткових пунктів.
Таким чином, використання методу кореляційно-регресійного аналізу є
доцільним та дозволяє підвищити якість планування потреби в оборотних
активах.
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РОЛЬ ВЛАСНИКІВ В УПРАВЛІННІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ
Майбутнє страхових компаній визначається якістю корпоративного
управління яке забезпечує реалізації прав та обов’язків акціонерів (власників)
компанії. На думку П. Друкера, удосконалення корпоративного управління
повинно бути спрямоване на створення таких моделей управління корпораціями,
в яких акціонери були б мотивовані та дійсно могли б реалізовувати свої
зобов’язання і права у відношенні власності [1, с. 88-89]. Е.М. Коротков розуміє
корпоративне управління, як управління, яке побудоване на пріоритетах
інтересів акціонерів та їхній ролі у розвитку корпорації [2, с. 241].
Організацією економічного співробітництва і розвитку сформульовано
таке визначення: «Корпоративне управління відноситься до внутрішніх засобів
забезпечення діяльності корпорацій і контролю над ними. Одним із ключових
елементів для підвищення економічної ефективності є корпоративне управління,
що включає комплекс відносин між правлінням компанії (менеджментом,
адміністрацією), її радою директорів (спостережною радою), акціонерами та
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іншими зацікавленими особами (стейкхолдерами). Корпоративне управління
також визначає механізми, за допомогою яких формулюються цілі компанії,
визначаються засоби для їх досягнення і контролю над її діяльністю» [3].
Краще, коли один з акціонерів продовжує керувати бізнесом в штатному
режимі. Не залежно від того, як називається його посада. Голова наглядової ради,
керуючий партнер або президент. Причому він повинен бути не «наглядачем»
від акціонерів, який заходить в офіс дізнатися «як там», а бути повноцінною
першою особою і працювати повний робочий день, отримуючи за свою працю
те, що прописано в штатному розкладі, плюс бонус, встановлений власниками.
За підсумками роботи, наприклад, за рік і за підсумками продажу бізнесу.
Що стосується інших власників. Якщо вони не хочуть бути в штаті, то вони
не повинні брати участь в оперативному управлінні. У власників є права і
обов'язки, прописані в установчих документах. Їх завдання визначати стратегію
бізнесу, ділити прибуток, узгоджувати ключових людей, затверджувати
бюджети і плани, встановлювати ліміти прийняття рішень для менеджменту,
організовувати проведення ревізій і т.п. Ніхто із власників, які не є штатними
працівниками, не «ведуть» жодних направлень, не викликають менеджерів «на
килим», не ставлять їм ніяких завдань і не вимагають ніякої інформації. Або
хтось із акціонерів повинен керувати страховим бізнесом, або це буде найманий
менеджер. Але, в жодному разі, акціонери, які не в штаті, не мають права
втручатися і працювати з персоналом через голову керівника.
Дуже важлива культура відносин між власниками. Їх вміння чути один
одного і готовність підкорятися загальним рішенням. Не залежно від частки в
бізнесі. Добре, коли в команді є «старший власник», формальний або
неформальний лідер, який згладжує і врівноважує стосунки. Ключовими
факторами ефективного управління є: взаємна повага і довіра; бажання і вміння
домовлятися один з одним; дотримання досягнутих домовленостей протягом
обумовленого періоду; схожість "систем життєвих цінностей".
Власник повинен розуміти закономірності організаційного розвитку
страхової компанії, спільно з менеджерами розробляти стратегічні бізнес-плани
для однозначного розуміння перспектив, в свою чергу менеджеру краще
узгоджувати оперативні плани з власником, особливо коли стрімко міняється
економічне середовище.
Менеджменту треба довіряти на 100 відсотків, ставити конкретні завдання
та контролювати. Якщо власник не довіряє менеджменту, він постійно будете їх
підміняти, втручатися в їх роботу, вносити хаос і породжувати у них
безвідповідальність. Менеджери завжди повинні мати чіткі орієнтири в роботі і
розуміти що саме потрібно. Не абстрактно, а конкретно. І не взагалі, а сьогодні.
Фінансовий результат або ринкова позиція. Розвиток і розширення послуг, або
тотальна економія. При цьому у них не повинно бути сумнівів, що в будь-якому
випадку, їх завдання не абстрактне «розвиток бізнесу», а заробляння грошей для
власників.
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Незважаючи на всю довіру і свободу в оперативній діяльності, повинна
контролюватися поточна діяльність по ключових позиціях. На рівні
менеджменту страхової компанії потрібно контролювати дотримання ним
лімітів повноважень і виконання основних планових і контрольних показників.
Шляхом аналізу бухгалтерської та управлінської звітності, зустрічей, нарад, а
також шляхом проведення щорічних комплексних ревізій з перевіркою
первинних документів. Цим повинні займатися ревкомісія, аудиторська і
фінансова служба, служба безпеки. Кожна за своїми напрямками.
Власник очікує від співпраці з найманим менеджером як мінімум
збереження страхового бізнесу і в ідеалі – його розвитку, підвищення
конкурентоспроможності. Найманий менеджер розраховує на високу
компенсацію і підтримку своєї професійної репутації. Оскільки ці цілі
взаємозалежні, то один повинен, наскільки можливо, сприяти іншому в
досягненні мети.
Список використаних джерел
1.
Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. М.: издательский дом
«Вильямс», 2004. 272 с.
2.
Коротков Э.М. Антикризисное управление : Учебник. М. : ИНФРАМ, 2006. 620 с.
3.
Принципы
корпоративного
управления
ОЭСР.
URL:
https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/32159669.pdf
А.Т. Аль Обайди
аспірант
БГТУ ім. В.Г. Шухова, Росія, Білгород
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ В РОСІЇ
Управління підприємством - це такий процес впливу на певний колектив
співробітників підприємства [3]. Мета такого впливу, в першу чергу, є отримання
максимального прибутку.
Іншими словами, управління підприємством полягає в правильному
плануванні, організації, її мотивації, а також контролю обов'язків персоналу в
постановці цілей і завдань підприємства з подальшим прийняттям управлінських
рішень.
Кожен керівник обов'язково повинен вміти грамотно управляти
підприємством. Але головне навчитися правильно управляти підприємством,
щоб досягати поставлених цілей - нехай то буде отримання максимального
прибутку або вихід на новий ринок збуту продукції або послуги. Керівник, який
підтримує помірний рівень таких показників як продуктивність, фондомісткість,
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фондовіддача, матеріаломісткість і т.д., повинен так само вміти підвищити
показники, які не перебувають в допустимому значенні. Досягти це можна
різноманітними способами.
Російська економіка, виходячи із змін, вимагає від керівників підприємств
і організацій більш вдосконалених підходів до управління. Сюди входить і
фінансовий менеджмент.
До цього дня погіршуються фінансово-економічні показники [5]. Це
означає, що недостатньо або повністю відсутній професіоналізм всіх
співробітників на підприємстві або організації. На даний момент значна частина
підприємств в Росії «виживає» за рахунок продажу найбільш ліквідних основних
засобів, пошуку можливих джерел фінансування. Нульовий результат виникає
тоді, коли повністю відсутня системність на підприємстві або організації. Щоб
не допустити це, підприємству необхідно якомога швидше побудувати найбільш
ефективну систему фінансового менеджменту.
Термін «фінансовий менеджмент» прийшов в Росію з зарубіжної практики
в кінці ХХ століття. І до сих пір немає єдиного визначення цього терміна.
Такі поняття як «фінансовий менеджмент» і «фінансове управління»
однозначно пов'язані між собою. Для аргументації цієї думки проведемо
невеличкий аналіз понять «фінансовий менеджмент» і просто «менеджмент». У
чому ж їх відмінності?
Отже, менеджмент-це управління як соціальними, так і економічними
організаціями, і підприємствами в умовах ринку, де їх цілі, в першу чергу, є
економічними [8].
Іншими словами, менеджмент-це область знань і професійної діяльності,
які спрямовані на формування досягнення цілей організації, предпріятійза
рахунок раціонального використання вже наявних раніше всіляких ресурсів.
Початковою стадією поняття «фінансовий менеджмент» є його
функціонування в економіці ринкового типу. І вже на цьому вибудовуються
відмінності між такими поняттями, як «фінансовий менеджмент» і «управління
фінансами». Найбільш широким поняттям, безумовно, є «управління
фінансами».
Абсолютно у всій економіці присутнє керування фінансами. Здійснення
такого управління виникає і на рівні держави, і на рівні окремо взятого
підприємства або організації, тобто як на глобальному, так і регіональному рівні
[1].
На мій погляд, саморегулюючої фінансовою системою є фінансовий
менеджмент. Фінансовий менеджмент комерційної організації входить до складу
фінансового управління з фінансово-кредитним механізмом держави і
управлінням фінансами в некомерційних організаціях.
Деятельностьабсолютно будь-якого суб'ектав фазах життєвого циклу його
розвитку складається з процесів і підпроцесів. Окремі процеси в фазах життєвого
циклу можуть займати в ньому головне місце, а деякі можуть здійснюватися не
в повному обсязі або повністю відсутні.
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Звідси під поняттям фінансовий менеджмент розуміється система, яка має
свої певні закономірності та особливості [2]. Здійснення його направлено на
досягнення загальних цілей для управління підприємством або організації.
Менеджмент фінансів піддається державному регулюванню. Відбувається через
податки, ліцензії, тарифи і т.д.
З іншого ж боку, менеджмент фінансовімеет взаємопов'язані елементи.
Існують наступні елементи, які впливають на рішення стратегічних і
оперативних питань фінансового менеджменту: структура організації,
інформаційне забезпечення і т.д.
Варто знати, що всі елементи системи менеджменту фінансів повинні
працювати не окремо, а в сукупності [7].
Розвиток підприємства проходить через кілька фаз [9].:
0 - реєстрація. Створення абсолютно нового продукту або послуги, нової
технології виробництва, нової лінії, набір кваліфікованого персоналу або
навчання «новачків» до вищого рівня. Це означає, що на даному етапі може бути
присутнім низька рентабельність або взагалі бути негативною. Мета
підприємства або організації на цьому етапі «вижити» серед конкурентів,
утриматися на ринку.
1 - зростання. Відбувається зростання самого виробництва продукції, що
випускається, з'являється зростання виручки, зростає кількість кадрів на
підприємстві з розширенням їх обов'язків.
2 -стабілізація. Сповільнюється зростання виручки. Звідси мета цього
етапу - скоротити витрати.
3 - криза на підприємстві. Знижуються обсяги виробництва. Мета такого
етапу - не стати банкрутом.
Повтор даних фаз відбувається безперервно при розвитку підприємства
[4]. Таке повторення дає підприємству зростаючий тренд економічних
результатів.
Велика частина методів менеджменту фінансів працюють на кожній фазі
життєвого циклу підприємства. Але виділяють найбільш важливі. Тут для
окремо взятого підприємства варто вибрати методичне вказівки, яке відносяться
до тієї фази, до якої вона перебуває.
Зміни в інформаційній системі менеджменту фінансів відбувається з
поступовим розвитком підприємства або організації. Відбувається розробка
форми первинної документації, формування документообігу менеджменту
фінансів. Саме тому для цілей обліку всередині підприємства і прийняття рішень
використовуються тільки найбільш важливі показники з управлінського обліку.
Збільшення обсягу продажів і розвиток на підприємства інформації про
фінансовий обліку вже не відповідає вимогам внутрішнього фінансового
управління., Тому що. вона може бути застосована тільки для контролюючих її
органів. В цьому випадку виникає бажання переходу від окремо взятих
показників в постановці системи обліку в управлінні для розвитку якості її
оперативності.
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На фазі кризи, підприємство прагнути мінімізувати або повністю уникнути
збитків, тому керівництво проводить реструктуризацію свого підприємства. У
зв'язку з цим відбуваються зміни в інформаційних потоках.
Існують важливі посади на будь-якому підприємстві, які відіграють
важливу роль.
Розглянемо більш докладніше ці посадові позиції. Дані наводяться на
підставі матеріалу, який спрямований на пошук конкретних людей на вакантні
посади.
Функціонал фінансового директора включає основні функції загального
менеджменту (планування, організація, контроль), а фінансовий менеджер лише
бере участь в управлінських процесах, він є об'єктом управління вищого
керівництва.
Від таких посад потрібні знання не тільки економічного, але і фінансового
характеру, а також навички аналізу і планування фінансової діяльності, впевнене
володіння персональним комп'ютером і раннє розробленим програмним
забезпеченням, розширене коло знань іноземних мов [3].
У таблиці 1 представлена середня заробітна плата фінансового директора і
фінансового менеджера по Росії на 2019 год [8].
Таблиця 1
Середня заробітна плата по Росії на 2019 год [8]
Посада

Фінансовий
директор

Фінансовий
менеджер

Мiсто

Заробітна плата

Оренбург

55 тис. руб

Москва

до 500 тис. руб.

Томськ

248 тис. руб.

Бiлгород

до 88 тис. руб.

Тольяттi

до 450 тис. руб.

Оренбург

168 тис. руб.

Москва

до 150 тис. руб.

Томськ

19 тис. руб.

Бiлгород

33 тис. руб.

Тольяттi

98 тис. руб.

З таблиці видно, що заробітна плата у Росії фінансового директора
становить 55-500 тис. Руб., А фінансового менеджера 19-168 тис. руб.
На закінчення хочеться сказати, що фінансовий менеджмент, з одного боку
є творчістю, тому що основна частина фінансових рішень направлено на
майбутні фінансові успіхи компанії. З іншого боку, є наукою, оскільки прийняття
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будь-якого фінансового рішення вимагає не тільки знань фінансового
менеджменту фірми, а й наукових знань загальних закономірностей розвитку
ринкової економіки.
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готельно-ресторанної справи
Уманського національного університету садівництва
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
На сьогодні в Україні є велика кількість підприємств готельноресторанного бізнесу. Найбільш важливим питанням для них є маркетингова
діяльність підприємства. Управління маркетинговою діяльністю підприємства
прямо впливає на його репутацію, а це впливає на прибуток підприємства.
Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві – це широкий
комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, спрямованих на
ефективне здійснення ринкової діяльності підприємства та досягнення його
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основної мети – задоволення потреб споживачів товарів і послуг і отримання на
цій основі максимального прибутку.
Роль маркетингу полягає в тому, щоб привести діяльність готельногоресторанного бізнесу у відповідність із попитом, а зусилля маркетингового
відділу спрямовані на створення такого готельного продукту, що відповідає
сучасному попиту[1].
Спеціалісти готельного маркетингу повинні мати серйозні фундаментальні
знання в галузі сучасного готельного маркетингу. Вони мають знати складну і
багатофункціональну структуру готельного бізнесу, основні цілі і види
діяльності в цій сфері. Готельний продукт – це те, що може задовольнити
рекреаційну потребу й пропонується готельною індустрією з метою залучення
уваги, придбання, використання або споживання. Виробник готельного продукту
повинен знаходити споживачів, яким він хоче продавати свій продукт, з'ясувати
їхні потреби, а потім створювати продукт, що якомога повніше задовольняє ці
потреби. Маркетинг тільки тоді доцільний, коли люди вирішують задовольнити
свої потреби і запити за допомогою обміну. Управління маркетинговою
діяльністю ГРБ включає в себе планування, виконання й контроль маркетингової
програми та індивідуальних обов'язків кожного працівника, оцінку ризику й
прибутків, ефективність маркетингових рішень [3].
Управляти маркетингом – це означає так побудувати систему збирання
інформації, дослідження ринку, реклами, маркетингову стратегію операцій,
просування готельного продукту й обслуговування, щоб забезпечити
максимальний ефект при раціональному мінімумі витрат на маркетинг.
Готельний-ресторанний бізнес функціонує в умовах динамічно-мінливого
зовнішнього середовища та постійної трансформації його зовнішніх факторів.
Головне завдання управління – виявити, проаналізувати зміни та вміти
пристосувати діяльність фірми до нових умов. Управління маркетингом як
процес складається з аналізу, планування, виконання, координації, а також
програми контролю всіх елементів маркетингового комплексу. Основою
сучасного управління маркетингом є концепція маркетингу. Це філософія,
спрямована на клієнта, яка втілюється в життя готелів, які намагаються
обслуговувати клієнтів краще, ніж їхні конкуренти.
Процес управління передбачає наступні фактори:
−
аналіз ринкових можливостей;
−
пошук цільових сегментів ринку;
−
формування стратегічних маркетингових програм;
−
виконання й контроль стратегічних програм маркетингу.
Проблема маркетингової діяльності підприємств готельно-ресторанного
бізнесу постає у недостатності або відсутності реклами, інформації та
дослідженні ринкового середовища. Тому маркетингова діяльність ресторанного
та готельного бізнесу повинна забезпечити:
1. Надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структуру і
динаміку конкретного попиту, смаках і перевагах покупців, тобто інформацію
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

219

про зовнішні умови функціонування закладу ресторанного господарства; Адже
відомо, хто володіє інформацією, той володіє світом.
2. Створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повно
задовольняє вимоги ринку, ніж товари конкурентів;
3. Необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує
максимально можливий контроль сфери реалізації [2].
Створення маркетингових служб у готельно-ресторанного бізнесу –
складне як в організаційному, так і в технічному плані завдання. Воно вимагає
як від фахівців, такі від всіх співробітників орієнтуватися на ринок і споживачів.
Для підвищення рівня конкурентоспроможності готельно-ресторанні
підприємства повинні постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними
у своєму сегменті та бути на два кроки попереду від конкурентів. Як вже
зазначалося, однією з найбільших проблем готельно-ресторанного бізнесу є
відсутність реклами.
Отже, потрібно запровадити рекламу на туристичних сайтах, в
туристичних агенціях, що певною мірою знизити зовнішню конкуренцію. Було
б добре отримати державну підтримку готельно-ресторанного бізнесу,
наприклад, на кордоні видавати іноземцям проспекти з усіма готелями України,
налагодити співпрацю з Держкомтуризму. Український ресторатор повинен
придумувати щось нове буквально кожен день. Тому власник повинен або
постійно знижувати ціну, або пропонувати за ту ж ціну більше послуг.
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МАТЕРІЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗАВДАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ
КОНСТРУКЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ, ФУНКЦІЇ
ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
Удосконалення координації характеризується комплексом робіт стосовно
дослідження і проектування й створення систем прогресивного регулювання
або окремих їх елементів методу. Метою роботи відносно удосконалення
господарювання виступає створення такої системи менеджменту, яка дозволила
б керівнику економічно результативно виконувати усі функції адміністрування.
Будь-яка метода господарювання, навіть дуже досконала, містить резерви
свого поліпшення. Слід враховувати також, тепер координування здійснюється
у умовах зростаючої динамічності соціального катагенезу виробництва,
збільшення кількості(числа) альтернативних способів виробничо-господарської
діяльності, підвищення ролі економічних методів та людського фактора впливу.
Посилення орієнтації на досягнення найкращих кінцевих результатів
у національній економічній системі держави, значного підвищення рівня
господарювання і удосконалення методи перспективного регулювання вимагає
від кожного керівника уміння зосередити увагу на ключових проблемах,
виявити, які саме допомагають при уведені спеціальних елементів методу тощо.
Виявлення завдань у сьогоденні забезпечує можливість прогнозування питань у
майбутньому, наслідком чого виступає усунення несподіванки появи труднощів
та збільшення часу для підготовки відповідних рішень. У результаті
підвищується планомірність процесу підготовки і прийняття системних рішень.
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Виявлення завдань виступає постійно діючою функцією у будь-якої
організаційної системі регулювання. Без даної означеної функції неможливо
здійснити принцип постійного удосконалення вчення цільового контролю та ін.
Для економічно дієвої реалізації функції виявлення завдань необхідно
організувати систематичний збір інформаційних даних про стан зовнішнього
середовища, самої системи у сьогоденні і майбутньому та проводити
планомірний господарський аналіз і оцінку ступеня досягнення цілей.
Організація виявлення задач виступає однією із стрижневих функцій керівника.
У будь-якій організаційній концепції діяльність апарату адміністрування у
основному направлена на вирішення безперервно виникаючих завдань, тобто на
усунення встановлених ситуацій (ліквідація недоліків та прорахунків; посилення
продуктивності; прогрес організації; розширення лімітованих місць).
Для систематичного господарського аналізу й оцінки завданої ситуації
необхідно чітко сформулювати сутність завдання і описати ситуацію. Завдання
(у перекладі з грецької мови це дилема, мета) у широкому сенсі означає складне
теоретично-методичне чи практичне питання, яке вимагає глибинного вивчення
та оперативного вирішення. У даному конкретному випадку під завданням
розуміється невідповідність бажаного (нормативного) і фактичного рівнів
досягнення цілей. Ситуація проявляється у поєднанні умов та обставин, які
створюють певну кон`юнктуру(зовнішнє середовище), у якій виникло завдання.
При виявленні завдань керівники і системні бізнес-аналітики повинні
враховувати різні типи зовнішнього середовища: політичну, господарську
(ресурсні обмеження, рівень цін, фінансова та податкова політика, вимоги
споживачів тощо), соціальну (соціальні гарантії, екологічні нормативи тощо),
технологічну (напрямки і темпи науково-технічного прогресу та його вплив
на процес виробництва,доктрину прогресивного адміністрування тощо), етичну
(прийняті у суспільстві домінуючі етичні і моральні погляди (принципи) тощо).
Для управління у цілому характерно визначення цілей виходячи з єдиного
господарського аналізу та оцінки завдань об`єкта регулювання. Невід`ємною
частиною цієї роботи виступає уявний господарський аналіз і оцінка розвитку
цільової ситуації та взаємозв`язків із суміжними завданнями, визначення
принципової можливості її вирішення. Цілеспрямована, послідовна реалізація
функції виявлення цілей об`єкта контролю надає можливість виділити вузлові
завдання, на вирішення яких і орієнтується налагодженість проектів та програм.
Вивчення й використання ключових матеріалів ставлять наступні функції:
I. Показати важливість фази (етапу) виявлення адміністративних завдань
у виробленні заходів стосовно удосконалення доктрини цільового регулювання.
II. Ознайомити колективи дослідників із існуючими методами виявлення
і інтегрованого господарського аналізу та оцінки ансамблю(комплексу)завдань.
III. Опанувати елементи методу виявлення дилем(завдань) удосконалення
конструкції регулювання із загальної сукупності цілей розвитку організації.
Термін «організація» використовується зараз як аналог терміна «організаційна
система». Таке узагальнення полегшує виклад питань виявлення альтернатив
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удосконалення концепції управління у цілому. У разі, коли має місце прив`язка
до конкретних виробничо-господарських об`єктів конструкцій менеджменту
(підприємство, об`єднання тощо), зазначений факт спеціально обмовляється, ін.
IV. На практичних прикладах розкрити зміст робіт стосовно виявлення
сукупності базових, кардинальних завдань удосконалення вчення регулювання,
за вирішення яких, без жодного сумніву, треба братися широко і у першу чергу.
Оскільки виявити завдання удосконалення регулювання без глибинного
знання специфіки конкретної організації не представляється можливим,
у даному конкретному випадку означене питання більше необхідно розглядати у
методологічному, методичному планах. При цьому запропоновані методичні
підходи украй обов`язково необхідно ілюструвати прикладами виявлення
й структуризації завдань удосконалення адміністрування для групи організацій.
Вирішальний систематичний економічний аналіз та оцінка сформованих,
представлених матеріалів дозволить дослідникам здійснити виявлення базових,
кардинальних завдань удосконалення регулювання для конкретних організацій.
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Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
Одним із пріоритетних, стратегічно важливих галузей розвитку нашого
суспільства є національний агропромисловий комплекс (АПК). Всупереч його
великому соціально-економічному значенні для країни складне фінансовоекономічне і соціальне становище аграрної сфери України не стимулює суб’єктів
підприємницької діяльності інвестувати кошти в її розвиток. Висока
ресурсомісткість, низький рівень механізації та автоматизації виробничих
процесів, низька продуктивність праці, природозалежність, неповна віддача
сільськогосподарських угідь негативно впливають на результати діяльності
сільськогосподарських підприємств. Тож одним із необхідних напрямків
підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності у всіх галузях і
сферах АПК України є ефективна інвестиційна політика.
За даними Державної служби статистики України у 2018 році сільське
господарство займало друге місце серед галузей економічної діяльності за
обсягами залучення капітальних інвестицій. Так, промисловість – 200,0
млрд грн; сільське, лісове та рибне господарство – 65,1 млрд грн [1]; будівництво
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– 56,0 млрд грн. Зауважимо, що капітальне інвестування у 2013–2018 роках
динамічно зростало, що позитивно вплинуло на розвиток галузі.
Загальний обсяг капітальних інвестицій у сільське господарство має
тенденцію до збільшення. Так у 2018 р. даний показник склав 65059,4 млн грн,
що на 46884,4 млн грн більше, ніж у 2013 р. В загальній структурі капітальних
інвестицій в економіці України частка капітальних інвестицій в сільське
господарство незначна, але з кожним роком відбувається її поступове зростання
(у 2013 р. – 6,7%; у 2014 р. – 8,4 %; у 2015 р. – 10,7 %; у 2016 р. – 13,8 %; 2017 р. –
14,1 %; у 2018 р. – 11,2 %), що є позитивним фактором (табл. 1).
Сільському господарству України притаманним є закритий тип
відтворення, при якому 86,7 % інвестицій у 2018 р. є внутрішніми, тобто
здійснюються використанням власних коштів підприємств, дефіцит яких в
кризових економічних умовах функціонування щорічно зростає [1]. Така
динаміка є цілком логічною, оскільки основними внутрішніми джерелами
фінансування капітальних інвестицій в агробізнесі є амортизаційні відрахування
та частина отриманого прибутку.
Таблиця 1
Динаміка обсягів капітальних інвестицій в сільському господарстві
2013 – 2018 рр.
Показники

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Обсяг
капітальних
273256,0 219419,9 273116,4 359216,1 448461,5 578726,4
інвестицій,
млн грн
Обсяг
капітальних
інвестицій
у
сільське
господарство,
18175,0 18388,1 29309,7 49660,0 63400,7 65059,4
мисливство
та
надання
пов′язаних з цим
послуг, млн грн
Питома
вага
обсягів
капітальних
інвестицій
у
сільське
господарство,
мисливство
та
6,7
8,4
10,7
13,8
14,1
11,2
надання
пов’язаних з цим
послуг
у
структурі
загального обсягу
капітальних
інвестицій, %

2018 р. до
2013 р.,
рази
Збільшення
в 3,5 раза

Збільшення
у 2,6 раза

Збільшення
в 1,7 раза

Джерело: побудовано автором на основі джерела [1]
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Дану проблему можна вирішити за допомогою залучення зовнішніх
джерел інвестиційних потоків в галузь в цілому, в розрізі окремих регіонів,
підприємств тощо.
Для того щоб поліпшити інвестиційний клімат в аграрному секторі
економіки України необхідно:
а) стабілізувати ситуацію, яка є у державі, вдосконалити законодавство;
б) дотримуватися економічних законів, насамперед законів вартості,
грошового обігу, пропорційності;
в) займатися
підвищенням
ефективності
сільськогосподарського
виробництва, для того щоб забезпечити зростання фінансових накопичень та їх
трансформацію в інвестиції;
г) посилити роль держави у банківській системі створенням державного
спеціалізованого банку (земельного, іпотечного, інвестиційного тощо), через
який держава мала б регулювальний вплив на кредитний ринок і кредитні
відносини в галузі агропромислового виробництва.
Отже, можна сказати, що фінансові інвестиції є одним з найважливіших
джерел ресурсів економічного зростання АПК. Вирішення цих та інших питань
дасть змогу раціональніше використовувати залучені кошти, контролювати їх
рух і своєчасне повернення.
Список використаних джерел
1. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 20102018 роки. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.04.2020).
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
На сучасному етапі ринкової трансформації економіки України одним із
головних чинників стабільності досягнутих позитивних економічних тенденцій
у країні є забезпечення сталого економічного зростання на основі мобілізації й
ефективного використання всього комплексу ресурсів малого підприємництва.
Концепція сталого регіонального розвитку, яка на сьогодні набуває
значного поширення і підтримки та згідно з якою економічний розвиток повинен
відповідати соціальним та екологічним стандартам, підкреслює, що малі
підприємства володіють високим інноваційним потенціалом і роблять менший
негативний вплив на оточуюче середовище, ніж великі [2].
Визначальну роль у становленні ринкової економіки відіграє держава.
Проте державне регулювання не має заміщати ділову активність підприємств, а
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тільки формувати певні інституційні межі і гарантувати відповідні конкурентні
умови на світовому ринку [1].
Створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва в
регіонах великою мірою залежить від комплексу відповідних дій і заходів
місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, що, у
свою чергу, повинні бути втілені у регіональній політиці. Регіональною
політикою розвитку малого бізнесу слід вважати, з одного боку, чітко
опрацьовану в законодавчому аспекті практичну діяльність центральних органів
виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій в усіх регіонах країни,
спрямовану на створення необхідного комплексу умов розвитку малого
підприємництва, а з іншого – соціально-економічні заходи, здійснювані на основі
загальнодержавної політики, закріпленої у законодавстві, самими регіонами для
досягнення певних регіональних і місцевих цілей та завдань [3].
Формулюючи відповідну політику, треба враховувати особливості у
розподілі малих підприємств за регіонами України. Така необхідність зумовлена
насамперед тим, що Україна є сукупністю неоднорідних територій, кожна з яких
має неповторні, притаманні тільки їй особливості. Окрім цього, варто
враховувати, що рівень становлення та розвитку малих підприємств слід
аналізувати передусім не за абсолютними показниками, які не завжди
відображають реальну ситуацію, а за інтегрованими. Необхідно зазначити, що
такий підхід до розгляду розвитку малого підприємництва застосовується як
серед науковців, так і серед практиків в Україні рідко. Взагалі, функціонування
малого підприємництва аналізується здебільшого на загальнодержавному рівні.
Виходячи з цього, розробляються національні програми підтримки розвитку
малого бізнесу, які, без регіональних програм, не дають очікуваного ефекту для
розвитку підприємницької діяльності в Україні.
Факторами, які визначають слабкість життєдіяльності малого бізнесу та
його нестійкість є: низький управлінський рівень; низький рівень технічної
озброєності; відсутність системи самоорганізації, у той час як більшість
зарубіжних малих підприємств працює в умовах субпідряду, франчайзингу
тощо; обмеженість фінансових ресурсів; нестабільність доходів; слабке
сегментування власної частки ринку; високу вразливість до несприятливих
економічних факторів (інфляції, податкового тиску тощо); конкуренцію великих
корпорацій; адміністративні перешкоди; вузьке коло споживачів та
постачальників; брак дієвої підтримки з боку держави; великі фізичні та психічні
навантаження; недосконале управління персоналом [1].
Роль і місце малого бізнесу в економіці України найкраще проявляються в
притаманних йому функціях, а саме: створення додаткових робочих місць;
зменшення рівня безробіття; формування середнього класу населення, який
готовий нести відповідальність за сталий розвиток економіки; підтримання
конкурентного середовища; швидке насичення ринку товарами і послугами;
розвиток місцевого господарства і ринків з орієнтацією на національні інтереси
тощо.
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

226

На основі вищевикладеного можна зробити висновок про суперечність
характеру малого бізнесу. Він має як переваги, так і недоліки, що особливо
наглядно спостерігається в умовах розвинутої ринкової економіки. А на етапі
економічних трансформацій спостерігається загострення суперечності малого
бізнесу.
Отже, роль місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого
самоврядування – бути провідними інституціями створення і підтримки
сприятливого середовища для розвитку підприємництва як основного чинника
вдосконалення структури регіональної та національної економік. Зважаючи на
це, слід зазначити, що дослідження малого бізнесу та розробка ефективних
чинників сприяння його розвитку поступово переходить з площини
загальнодержавного в площину регіонального регулювання. У таких умовах
одним з найважливіших компонентів державного управління економікою
України стають регіональні програми розвитку малого підприємництва [3], які є
важливими інструментами реалізації державної політики розвитку малого
бізнесу, активної регіональної політики, політики зайнятості населення та
інвестиційної стратегії держави. Підприємницька діяльність багато в чому
залежить від обґрунтованості соціально-економічної політики в цілому і у сфері
підприємництва зокрема.
Список використаних джерел:
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Уманського національного університету садівництва
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
На сучасному етапі розвитку туристичної та рекреаційної діяльності для
організаційних структур управління підприємствами на регіональному рівні
однією з важливих проблем є те, що розміщені в регіоні рекреаційні об’єкти
підпорядковані різним міністерствам, відомствам, установам, що ускладнює
процес управління рекреаційною сферою як єдиною галуззю у межах
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територіальних санаторно-курортних або туристичних систем. Тому, з метою
підвищення ефективної діяльності туристично-оздоровчих підприємств як
цілісних територіальних або локальних утворень, доцільно вдосконалити
систему управління на основі об’єднання туристичної та оздоровчої сфери в
рамках одного відомства, що засвідчує, зокрема, позитивний досвід багатьох
зарубіжних країнах.
В організаційній структурі управління туристичними та рекреаційними
підприємствами доцільно виділити як окремий департамент туризму і рекреації
в системі місцевих органів влади, а також агенції з розвитку туризму та рекреації
і комерційні агенції з маркетингу та залучення інвестицій у туристичні
підприємства, асоціації сільського (зеленого туризму). З метою підвищення
ефективності використання рекреаційно-курортного та туристичного потенціалу
туристичних підприємств доцільно створювати такі територіальні утворення, як
туристично-рекреаційні кластери (ТРК), що являють собою комплекс
взаємодіючих між собою підприємств, установ і організацій, які забезпечують
функціонування і розвиток рекреаційно-курортної та туристичної
інфраструктури,
займаються
експлуатацією
територіально-ресурсного
потенціалу для задоволення потреб населення в організації відпочинку,
санаторно-курортного лікування та туристичного обслуговування.
Необхідність і можливість об’єднання суб’єктів підприємницької
діяльності, що надають рекреаційно-курортні та туристичні послуги, в єдиний
господарський кластер на певній території пояснюється їх потребою у
забезпеченні конституційного права громадян на відпочинок та охорону
здоров’я, наявністю цілісної територіально-виробничої і соціальної
інфраструктури, проведенням єдиної туристично-курортно-рекреаційної
політики з боку органів місцевого самоврядування.
До того ж організація діяльності підприємств рекреаційно-курортного та
туристичного господарства у формі кластерів сприятиме інтеграції і координації
діяльності підприємств інших галузей, що функціонують у сфері рекреації,
курортного та туристичного бізнесу, як ефективної складової господарського
комплексу курортних міст сільських територій та дозволяє комплексно
розв’язувати економічні і соціальні, а також екологічні проблеми.
Основні завдання, які слід розв’язувати в такому рекреаційно-курортному
та туристичному кластері з метою підвищення ефективності його
функціонування, можемо сформулювати так: розробка концепції розвитку
рекреації та туризму в на території розміщення; розвиток галузевої
інфраструктури, у тому числі транспортних комунікацій, і залучення з цією
метою інвесторів; трансформація управління кластеру у підприємницьку
корпорацію; освоєння корпоративних принципів та форм управління;
збереження та раціональне використання рекреаційно-курортних та туристичних
ресурсів; збереження та розвиток виробничого потенціалу; збереження та
зростання кадрового потенціалу фахівців рекреаційно-курортного й
туристичного бізнесу; розвиток виробничої та обслуговуючої кооперації,
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проведення семінарів, навчальних програм і програм стажувань у сфері
туристичного бізнесу.
Для майбутнього відродження курортно-рекреаційного сектору економіки
необхідно формувати ринкові умови для розвитку підприємництва в цілому,
комплексно реалізувати державні програми підтримки санаторно-курортних та
туристичних підприємств, стимулювати зовнішньо-економічну діяльність,
активізувати процес залучення іноземних інвестицій у цей важливий сектор
економіки.
Найважливішими стратегічними завданнями туристичних підприємств з
метою їх ефективного розвитку можна визначити такі: посилення конкурентних
переваг за рахунок поліпшення якості туристичного продукту, розширення
асортименту послуг та використання інноваційних технологій роботи з
індивідуальними клієнтами, залучення висококваліфікованих спеціалістів для
роботи у туристичних та рекреаційних підприємствах, подальше поглиблення
маркетингових досліджень у сфері туристичної та рекреаційної діяльності (як на
державному, так і на міжнародному рівнях), удосконалення організаційної
структури управління туристичними та рекреаційними підприємствами,
активізація інвестиційної політики у туристично-рекреаційній сфері, всебічне
проведення інформаційно-рекламної та виставкової діяльності на вітчизняному
та міжнародному ринку подальша капіталізація туристичних підприємств та
корпоратизація управління ними тощо.
Усі ці альтернативні стратегії носять наступальний характер. Туристичні
підприємства є інвестиційно привабливими, а отже, саме застосування такого
типу стратегій дозволить туристичним та рекреаційним закладам України
зміцнити свої конкурентні переваги на внутрішньому та міжнародному ринку
туристичних та рекреаційних послуг, забезпечити підвищення ефективності
організаційно-економічних заходів у процесі управління цією важливою сферою
національної економіки.
І.О. Трохименко
аспірант
Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки»
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ В
КОНТЕКСТІ ЗРОСТАННЯ РОЛІ БУХГАЛТЕРА В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВОМ
За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення її
конкурентоспроможності, надзвичайно важливого значення набуває активізація
інноваційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні
структурні зрушення в країні, суттєво оновити розвиток держави.
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У наш час нововведення охоплюють усі сфери людської діяльності,
радикально впливають на процес господарювання, змінюють соціальноекономічні відносини в суспільстві. Неперервні та постійні інновації стають
необхідною та природною формою існування будь-якої фірми, забезпечують їй
конкурентоспроможність і виживання на ринку.
Інноваційна політика підготовки фахівців із обліку повинна складатися з
наступного алгоритму: стратегічні проблеми, пов’язані з вирішенням питань
регулювання факторів інноваційного середовища, формування та підтримка
сприятливого інвестиційного клімату, що створює необхідну мотивацію для
підприємницької впевненості та стійкий попит на інновації. У цій сфері
необхідні: організація моніторингу загроз підприємницьким інноваціям,
створення і підтримка інститутів розвитку та моніторинг результатів їх
функціонування. Для заохочення інноваційної активності підприємств потрібно
ввести податкові стимули, спрямовані на зниження ризиків інноваційної
діяльності, технічне переозброєння та модернізацію підприємств, спонукання до
інноваційного попиту.
Фахівець з обліку сьогодні проводить не тільки традиційний облік, аналіз,
контроль, зосереджуючись на проблемі їх здійснення, а й впроваджує стратегічні
заходи задля підвищення ефективності розвитку суб’єкта господарювання у
майбутньому.
Метою підготовки фахівців з обліку є формування професійних навичок у
сфері обліку, аналізу та управління діяльністю підприємства.
Глобальна інформатизація суспільства вимагає більш складної та
різнобічної інформації про усі сфери господарського життя підприємства.
Великий вплив на структуру й якість облікової інформації мають зовнішні
чинники: зміни у формуванні ринків сировини та збуту продукції, посилення
конкуренції на внутрішньому й особливо на зовнішньому ринках, виснаження
світових запасів енергоресурсів, ціни й інфляція, податкова політика держави,
система захисту прав власників, споживачів, охорони навколишнього
середовища тощо. Зазнають змін й основні функції облікового працівника. Крім
надання для управління достовірної інформації про минулі факти й операції, він
зобов’язаний забезпечувати економічну безпеку підприємства, здійснювати
моніторинг поточних подій, брати участь у формуванні стратегії розвитку на
майбутнє.
Для забезпечення означених вище функцій фахівець із обліку повинен
мати глибокі знання з теоретичних основ бухгалтерського обліку й аналізу,
сучасних методів оподаткування й організації правових відносин, досконало
володіти комп’ютерною технікою, основами менеджменту, законами ринку,
логістики, виробничої етики й іншими. Проте, сучасна система підготовки
фахівців із обліку й аудиту у закладах вищої та середньої професійної освіти не
зовсім відповідає вимогам часу. Не завжди випускники спеціальності «Облік і
аудит» можуть знайти собі роботу (і не лише через відсутність вакантних місць,
але й через низьку фахову підготовку). Причин тому багато. І їх можна поділити
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на дві групи: ті, що викликані чисто організаційними чинниками; ті, що
вимагають покращення змісту підготовки облікових кадрів. Щодо першої, варто
констатувати, що підготовкою та випуском фахівців із обліку займається значна
кількість закладів освіти. У багатьох із них немає необхідної матеріальної бази,
кадрового складу викладачів, відповідних інформаційних ресурсів, бібліотечних
фондів. До організаційних проблем стосовно невідповідності якості підготовки
фахівців сучасним потребам можна також віднести те, що теперішня система
обліку на вітчизняних підприємствах орієнтується в основному на податкове
законодавство. Часто нехтуються концептуальні основи та стандарти ведення
бухгалтерського обліку. У багатьох підприємствах заведено так звані подвійні
(потрійні) бухгалтерії, коли частина активів і процесів перебуває поза офіційним
обліком і не включається до фінансової та податкової звітності.
На підставі проведеного дослідження обґрунтовано висновок щодо
необхідності формування інноваційних інструментів для підвищення рівня
професійної підготовки фахівців з обліку, які передбачають реалізацію
матеріальних і нематеріальних інтересів та одержання відповідних стимулів для
постійного, динамічного, суттєвого розвитку фахової підготовки та здобуття
відповідних професійних знань і навичок.
О.М. Транченко
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Уманського національного університету садівництва
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО
РИНКУ
Ціна є основною складовою всього економічного механізму
господарювання. Лише при досягненні такого рівня цін, які б забезпечували
розширене відтворення, наявні всі економічні передумови для ефективного
функціонування податкової, кредитної та страхової системи, оскільки ціни
становлять матеріальну основу формування та функціонування цих систем. За
умов неможливості ринкових цін забезпечити розширене відтворення галузі
здійснюється бюджетна підтримка і впроваджується конкретний механізм її
застосування. Розвиток та функціонування механізму ціноутворення являє
собою важливу складову ефективного функціонування аграрного ринку, що є в
свою чергу запорукою продовольчої безпеки та продовольчої незалежності
держави.
На сьогодні в Україні запроваджені економічні механізми регуляторного
впливу на попит і пропозицію аграрного ринку, до яких відносяться: мінімальні
ціни; еквівалентні ціни; заставні операції; інтервенційні операції; квотування;
митні тарифи на ввезення і вивезення продукції; державні дотації на одиницю
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продукції, або на одиницю площі; державні дотації за якість продукції; державні
дотації на голову тварин; пільгове кредитування; пільгове оподаткування;
узгоджувальні комісії цін та доходів в інтеграційних формуваннях, біржові
операції тощо. Проте їх ефективної дії поки що не досягнуто внаслідок
відсутності системності при запровадженні, неналежного фінансового
забезпечення, значних коливань пропозиції, нераціонального державного
регулювання експортно-імпортних операцій на ринку сільськогосподарської
продукції та ін.
За умов низького рівня купівельної спроможності населення
сільськогосподарські товаровиробники по суті дотують споживачів кінцевої
продукції, а рівень цін на їх продукцію неспроможний забезпечити відтворення
виробництва. Уповільнення темпів наростання диспаритету цін на
сільськогосподарську продукцію та продукцію, що споживається сільським
господарством, в останні роки не може компенсувати розрив накопичений в
період переходу до ринкової економіки.
Сучасний аграрний ринок характеризується нерозвиненістю ринкової
інфраструктури, організації заготівель та збуту продукції, недосконалою
системою контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування. На сьогодні
в інфраструктурі аграрного ринку не сформована маркетингова мережа в
ланцюгу товаровиробник (власник продукції) – сільськогосподарські
заготівельно-збутові та інші обслуговуючі кооперативи – районні кооперативні
агроторгові доми – оптові ринки (товарні біржі, аукціони живої худоби та птиці,
оптові плодоовочеві та продовольчі ринки) – споживачі, що негативно впливає
на цінову ситуацію на аграрному ринку та не дає можливості виробнику
отримати достатній дохід з вирощеної продукції. Ринкова інфраструктура
недосконала в плані її функціональності.
Аграрні ринки все ще залишаються неорганізованими, дерегульованими,
на яких відсутні ефективні маркетингові канали збуту продукції, особливо для
господарств населення, а ті, які існують – монополізовані посередниками. В
Україні існує 35 акредитованих товарних бірж, 247 агроторгових домів, 1627
оптово-плодоовочевих ринків, проте не досягнуто кінцевої мети – формування
цивілізованого посередника між безпосереднім виробником продукції і
споживачем. Нині такі структури існують здебільшого формально, а селяни
продовжують продавати продукцію далеко не цивілізованим посередникам. Це є
причиною нестабільності кон`юнктури ринків, недоотримання безпосередніми
товаровиробниками значної частини прибутку, яка переходить до посередниківторговців.
Повільно формується мережа оптових продовольчих та плодоовочевих
ринків, аукціонів живої худоби та птиці. Відчувається нагальна потреба у
створенні служб, які б вивчали кон’юнктуру аграрного ринку для прогнозування
та поширення маркетингової інформації серед товаровиробників. Причиною
такого
стану
є
тінізація
та
монополізація
каналів
реалізації
сільськогосподарської продукції; постійний дефіцит фінансових ресурсів, що
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обмежує створення та розвиток окремих елементів інфраструктури аграрного
ринку; неефективність державної політики щодо створення умов для розвитку
кооперативних та інших некомерційних об`єднань сільськогосподарських
товаровиробників в сфері заготівлі, переробки, реалізації продукції та
фінансового і транспортного обслуговування товарних потоків; відсутність
якісного інформаційного забезпечення населення з питань господарювання в
ринкових умовах.
А.Р. Фіалковський
аспірант
ДВНЗ «Ужгородський національний університет
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Інноваційне підприємництво – багатогранне явище, яке:
а) як потенціал – відображає організаційно-економічні, фінансові та
технологічні можливості економічної системи бути адекватним учасником
конкурентної боротьби за лідерські позиції; б) може бути розглянуто як
результат залучення креативної робочої сили, здатної продукувати нові ідеї та
втілювати їх в практичну діяльність, надав комерційний сенс; в) з системних
позицій виступає в якості елемента системи стратегічного управління, що
базується на підтримці нових ідеї та їх реалізації; г) як специфічний вид
діяльності з особливими ресурсами, невизначеними результатами та високим
ступенем ризикованості; д) як явище, що формує нову якість життя в широкому
його сенсі, яка включає трансформації матеріальної та духовної культури, появу
принципово нових важелів, інструментів ведення бізнесу, управління соціумом,
здійснення наукових досліджень та розробок; побутових засобів та технологій і
т.д.; е) може бути основою для поєднання різних видів діяльності у конгломерат,
що виступатиме комплексним важелем розвитку [1].
Вказані сторони інноваційного підприємництва вимагають застосування
нових підходів до його оцінки, яка слугує основою прийняття адекватних
управлінських рішень. Таким підходом вважаємо за доцільне рекомендувати
інтегровану модель аналізу інноваційного підприємництва, яка відображена на
рис.1.
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Аналіз
мультиплікатив
ного ефекту

Рис.1. Аналіз інноваційного підприємництва [Авторська розробка]
Діагностика інноваційного підприємництва – комплекс аналітичних дій,
якій дозволяє проаналізувати джерела, ресурси, можливості інноваційного
підприємництва економічної системи. Від потенціалу, якій складає базу
інноваційної діяльності, залежить не тільки організація, управління та
здійснення інноваційного підприємництва, але й кінцеві результати.
Діагностика потенціалу включає широке коло аспектів, серед яких
базовими є кадровий та фінансовий. Тому перший етап доцільно присвятити
аналізу кадрових та фінансових можливостей економічної системи до
застосування нею інноваційного підприємництва як форми та змісту діяльності.
Другим кроком аналізу виділено дослідження стану інноваційного
підприємництва
(аналіз
обсягів
реалізації
інноваційної
продукції,
продуктивності праці в сфері інноваційного підприємництва, ефективність
інноваційного підприємництва і т.д.). На даному етапі визначається вплив
інноваційного підприємництва на стан малого бізнесу в регіоні та Україні як
фактору конкурентоспроможності [2].
Третя стадія діагностики інноваційного підприємництва являє собою
оцінку її впливу на результати діяльності економічної системи.
На рівні підприємства – оцінка доходу від інноваційної активності та рівня
її рентабельності. На рівні регіону – це мультиплікативний ефект від
інноваційного підприємництва, отримання доданої вартості, розвиток економіки
регіону та країни в цілому.
Крім вказаної послідовності доцільно в процесі аналізу здійснити оцінку
факторів, застосував методи кореляційного аналізу. Це дозволяє побудувати
регресивну модель, яка застосовується при екстраполяції динамічного ряду у
майбутнє.
У процесі факторного аналізу доцільно застосувати метод ланцюгових
підстановок, що дозволить визначити вплив окремих факторів. А це, в свою
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чергу, сприяє більш детальним результатам діагностики, виявлення потужності
окремих факторів.
У якості факторів виділено: економічні, організаційні, людські,
інституційні та ін., які в сукупності формують потенціал розвитку. [3]
Визначені фактори впливу на результати інноваційного підприємництва
можуть бути оцінений за їх впливом на кінцевий результат.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СТАНУ
ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ОСНОВІ РАНГОВОГО МЕТОДУ
В процесі торгової діяльності виникає необхідність забезпечення
оптимального процесу обігу товарів. Забезпечити оптимальний товарообіг
торгового підприємства можна за рахунок створення товарних запасів. Проте, на
торговому підприємстві має бути створена ефективна система управління
запасами, оскільки нераціональне управління запасами призводить до
відволікання коштів з обігу, зростання витрат, що у свою чергу, негативно
впливає на фінансові результати діяльності підприємства. В кінцевому підсумку
це погіршує якість торгівельного обслуговування населення. Наріжним каменем
ефективної системи управління товарними запасами є контроль їх стану, за
допомогою якого забезпечується безперебійність торгового процесу при
запобіганні утворення понаднормативних запасів. Отже, вдосконалення системи
контролю стану запасів в торговельній мережі є наразі досить актуальним
питанням. З урахуванням вищевикладеного, метою дослідження є
обґрунтування запровадження рангового методу як напрямку вдосконалення
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контролю стану запасів торгового підприємства (на прикладі ТОВ «Арсенал», м.
Сєвєродонецьк).
Як вже зазначалося, важливою передумовою ефективного управління
запасами є створення дієвої системи їх контролю та регулювання. На даний
момент на підприємстві даний процес здійснюється на щомісячній основі (за
фактичними залишками) без урахування інтенсивності оборотності запасів за
кожною товарною групою. Це призводить до недостатньої забезпеченості
запасами товарів окремих груп при надлишкових в цілому товарних запасах на
складі підприємства, тобто порушується принцип безперебійності торговельного
процесу, а також виникають необґрунтовані витрати на зберігання надлишкових
запасів, що знижує ефективність діяльності підприємства. Одним з напрямків
вдосконалення контролю та регулювання товарних запасів є впровадження
рангового методу, що дозволяє створити необхідну забезпеченість товарообігу
товарними запасами при запобіганні утворенню понаднормативних запасів [1; 2,
с. 79].
Відповідно до даного методу, визначається рангова позиція за кожною
товарною групою, яка розраховується наступним чином:
RPі = Rтоі – Rзі,
(1)
де RPі – рангова позиція і-тої товарної групи;
Rтоі – ранг і-тої товарної групи в товарообігу. Він визначається
ранжуванням питомої ваги товарних груп в товарообігу;
Rзі - ранг і-тої товарної групи в запасах. Він визначається ранжуванням
питомої ваги товарних груп в загальній вартості товарних запасах.
Якщо RPі<0, то товарні запаси можуть бути недостатніми для забезпечення
товарообігу.
Якщо RPі>0, то можливе накопичення надлишкових товарних запасів.
Якщо Rpі=0, то має місце оптимальне забезпечення запасами товарообігу.
Ранговий аналіз запасів ТОВ «АРСЕНАЛ» подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Ранговий аналіз запасів ТОВ «АРСЕНАЛ» у 2017 р.
Товарні групи
1. Дохід від реалізації товарів і
вартість товарних запасів
станом на кінець року,
тис.грн., у тому числі
Холодильники і морозильники
Пральні машини побутові
Електропилососи побутові
Електропраски
Радіоприймальні пристрої
Телевізори
Магнітофони та CD-плейєри
Фотоапарати цифрові

Товарообіг
структура,
ранг
%

Товарні запаси
структура,
ранг
%

Рангова
позиція

100,00

-

100,00

-

-

1,21
0,91
0,57
0,29
0,76
2,03
0,29
0,50

7
8
11
14
10
6
15
12

1,52
1,65
0,21
0,32
0,39
1,17
0,25
1,20

7
6
16
14
13
9
15
8

0
2
-5
0
-3
-3
0
4
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Відеомагнітофони
Відеокамери
Кондиціонери повітря
побутові
Електросилове та
електровимірювальне
обладнання
Кабельно-провідникова
продукція
Електроінструмент
Електрофурнітура та інше

0,29
0,34

15
13

0,43
1,84

Продовження табл.1
12
3
5
8

0,76

9

1,13

10

-1

21,36

3

45,88

1

2

28,66

2

9,39

3

-1

28,89
13,15

1
4

27,47
7,15

2
4

-1
0

Джерело: розраховано атвором за даними статистичної звітності ТОВ «Арсенал»

Дані таблиці 1 демонструють значну розбалансованість товарнихї запасів:
на тлі надлишкових товарних запасів за товарними групами, які мають невелику
частку у товарообігу (відеокамери, цифрові фотоапарати) спостерігається
недостатність товарних запасів за електропилососами, телевізорами тощо.
Отже, ранговий метод контролю стану товарних запасів дозволяє
оперативно їх регулювати, створюючи необхідні умови для підвищення
ефективності торгових підприємств.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НА
ЗАСАДАХ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПТА ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ
Вихід вітчизняного промислового сектора на світовий ринок спонукав як
власників підприємств так й топ-менеджмент до пошуку принципово нових
шляхів, підходів, методів та інструментів щодо забезпечення ефективності
економіко-господарської
діяльності
в
довгостроковій
пролонгованій
перспективі.
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Питанням забезпечення ефективності виробничих процесів у ринковому
конкурентному середовищі з притаманними йому ризиками та невизначеністю
присвячено численні наукові доробки вчених сучасності, зокрема, в. Геєця, Л.
Федулової, Ю. Макагона та ін, про що йдеться в монографії [1].
Однак, нові сучасні реалії потребують інноваційних підходів, до яких на
нашу думку можна віднести концепт потрійної спіралі, фундатором якого є
професор Університету Ньюкастла Генрі Іцковіц (Henry Etzkowitz) і професор
Амстердамського університету Лойєт Лейдесдорф (Loet Leydesdorff) [2;3].
Підхід потрійної спіралі символізує взаємозв’язок між трьома ключовими
дієвими сторонами-владою, бізнесом і наукою (ключова роль освіти), які
включають в себе безліч інститутів, які є елементами інноваційної системи на
регіональному, національному та міжнародному рівнях.
До представників влади можна віднести органи виконавчої, рідше
законодавчої влади. До представників бізнесу можна віднести комерційні
організації незалежно від організаційно-правової форми (в деяких випадках
некомерційні організації, що ведуть підприємницьку діяльність в дозволених
законом випадках). До представників науки можна віднести університети, а
також наукові організації.
Концепція «потрійної спіралі» відображає взаємодію інститутів кожної з
трьох перерахованих категорій на всіх етапах життєвого циклу інновацій:
- на етапі генерації знань в основному взаємодіють інститути влади та
університети;
- на етапі трансферу технологій університети співпрацюють з
організаціями бізнесу;
- на третьому етапі створення і виведення на ринок інноваційного продукту
взаємодіють інститути влади і бізнес.
Концепція «потрійний спіралі» включає три наступних основоположних
тези:
- в інноваційному суспільстві, заснованому на знанні, при взаємодії з
бізнесом та інститутами влади роль університетів значно посилюється;
- інноваційні продукти створюються не з ініціативи інститутів влади, а у
взаємодії всіх інститутів трьох основних категорій, які прагнуть до співпраці як
при генерації знань, так і в трансфері технологій, і при виведенні на ринок
інноваційного продукту;
- на додаток до власних функцій кожні з трьох сторін частково реалізують
і невластивий їм функції на стику з діяльністю інститутів інших категорій, що є
точками зростання інноваційної системи.
Таким чином, в основі моделі «потрійний спіралі» лежить принцип
перетину трьох множин відносин - держави, університетів і бізнесу. Кожен з
перерахованих інститутів продукує систему виробництва знань на основі
об'єднання власних зусиль з одночасним виконанням функцій інших
інституційних сфер, що призводить до створення гібридних інституційних форм.
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У даних формах зберігається високий ступінь автономності кожної з
інституційних сфер при одночасній сильній взаємозалежності
Зростаюча популярність моделі «потрійний спіралі» в різних країнах світу
пояснюється тим, що вона пропонує новий механізм досягнення прийняття
рішень, здатний забезпечити саморозвиток складних мережевих систем. Ця
модель здатна універсально гармонізувати інноваційне середовище на всіх
рівнях економічних взаємодій.
Таким чином, теорія «потрійної спіралі» відображає нові економічні реалії,
пов’язані з формуванням економіки знань, розвитком глобалізації, інтеграції
діяльності держав і корпорацій, нових засобів комунікацій і технологій, в тому
числі мережевих форм організації діяльності. Названі процеси призвели до
такого вектора розвитку, яке було б неможливо в умовах традиційної
індустріальної економіки до нової якості економічного зростання.
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КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ
Побудова конкурентної економічної системи будь-якого рівня
визначається інноваційним підходом, що доведено в сучасних дослідженнях [3],
[4], [9], та який залучає нетрадиційні форми економічного колабораціонізму. Під
економічним колабораціонізмом розуміємо спільне використання будь-якими
ресурсами при відсутності права володіння ними. Економічний колабораціонізм
отримав різноманітні назви та визначення, серед яких виділено наступні.
Sharing economy – нова сфера економічної діяльності, сенс якої полягає в
тому, що користувачі мають можливість ділитися послугами з іншими особами.
«По всьому світу нова хвиля Р2Р, бізнесу, що керується доступом, розхитує
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існуючи категорії. … споживачі демонструють міцний апетит до економіки на
основі спільного використання» [7].
Російські дослідники Адактілос А. та інші доводять, що термін sharing
economy – «економіка спільного користування, «часткова» економіка, навіть
економіка співробітництва та участі. Один з основних принципів – це доступ до
користування, а не володіння якимось благом: у одних людей є ресурс або його
надлишок, який потрібен іншим, інструменти, обладнання, автомобіль, житло,
навички та вміння, інформація, вільний час» [8].
Західні фахівці вважають, що «економіка спільного використання також
відома як економіка колабораціонізму. Вона заснована на об'єднанні та обміні
послугами, ресурсами, товарами, часом, знаннями та навичками… Віна має такі
економічні основи, як скорочення витрат та обмеження чи усунення
посередників. Тим не менш, вона сильно покладається на соціальні та екологічні
цінності, а також базується на переконанні, що використання важливіше, ніж
володіння чи володіння” [6].
Значення економіки спільного споживання підкреслено Lock S.:
“Економіка спільного використання – це спосіб, яким споживачі можуть
ділитися та користуватися послугами… У 2016 році в США послугами
економіки спільного користування застосовували 44,8 мільйона дорослих. Ця
цифра до 2021 року прогнозується до 86,5 мільйона..” [5].
Joey Bergstein, General Manager and Chief Marketing Officer at Seventh
Generation пояснює зміст економічних дій наступним чином: «Економія
спільного використання насправді є нашою діловою моделлю – ми не маємо
жодного власного виробництва, ми ефективно ділимося обладнаннями. Ми
укладаємо договори на виробництво з компаніями-партнерами, які виготовляють
продукцію для інших, часто конкурентів» [2].
Juho Hamari та ін. вважають, що «інформаційно-комунікаційні технології
(ІКТ) дали змогу підняти так зване "спільне споживання" (CC): однорангову
діяльність, яка базується на отриманні, наданні або спільному використанні й
доступу до товарів і послуг, координованих через громаду Інтернет-сервісу.
Очікується, що СС зменшить суспільні проблеми, такі як гіперспоживання,
забруднення та бідність, знизивши витрати на економічну координацію в
громадах» [1].
Колабораціоністська економіка являє собою частину цифрового ринку,
який надає додаткові можливості через взаємодію «споживач – послуга – ресурс»
на основі технології Р2Р. Таким чином, даний сегмент економіки є таким, що
зростає випереджальними темпами і дозволяє використовувати ресурси, якими
компанія не володіє, а це в свою чергу, вирішує основне питання економіки –
ресурси, їх обмеженість, достатність та доступ до них.
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РОЛЬ І МІСЦЕ СУБ’ЄКТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО
БІЗНЕСУ В ПІДВИЩЕННІ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
Сучасна індустрія туризму - одна з найбільш швидко прогресуючих
галузей світового господарства, що можна розглядати і як самостійний вид
економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. Ключове місце в системі
індустрії туризму посідає, беззаперечно, турист - це будь-яка фізична особа, яка
використовує, купує або має намір придбати туристичні послуги для
задоволення власних потреб, оскільки саме завдяки туристам розвивається
туристична сфера діяльності і запроваджуються нові інновації з метою
покращення умов для туристів і, відповідно, завдяки цьому розвиваються міста
і значною мірою покращується економіка країни. В цьому зв’язку важливу роль
в підвищенні ефективності туристичного бізнесу мають безпосередньо ці
об’єкти – туристи. Узагальнюючи розглянуті фактори виділяємо чинникистимулятори, які збільшують туристичну активність та позитивно впливають на
сферу туризму та фактори-бар'єри, що стримують розвиток туристичної індустрії
(табл. 1).
Таблиця 1
Чинники-стимулятори туристичної активності туризму та факторибар'єри, що стримують туристський потік
Чинники-стимулятори туристичної
активності
Розвиток транспортних засобів, поліпшення
їх надійності, безпеки
Підвищення транспортної доступності
території
Розвиток туристичної інфраструктури
(доступність, різноманітність, підвищення
якості)
Підвищення рівня доходів населення
Скорочення робочого і збільшення вільного
часу
Технічна революція засобів зв'язку

Фактори-бар'єри, що знижують туристський
потік
Терористичні загрози
Озброєні, політичні конфлікти
Збільшення транспортних витрат як наслідок
зростання цін на паливо
Митні та візові обмеження
Коливання економічної кон'юнктури та
курсу
валют
Диференціація
рівня
соціальноекономічного
розвитку регіонів
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Процеси, які протікають в демографічному середовищі дозволяють
говорити про дві тенденції на ринку туризму.
Перша з тенденцій - розширення кола потенційних споживачів
туристичних послуг. Все нові і нові категорії людей вливаються в
туристичний рух. У них з’являється бажання і можливість подорожувати. По
прогнозам на 2020 рік, 7% населення Землі буде подорожувати за кордон. Ця
частка завжди зростає, однак залишається поки що дуже маленькою, особливо в
Африці, Південній Азії і на Ближньому Сході, що вказує на великий потенціал
міжнародного туризму.
Друга тенденція - старіння подорожуючих людей, тобто захоплення
великої частки людей похилого віку в сукупності відвічувачів. Це викликано
загальною демографічною ситуацією в індустріально розвинутих країнах світу.
В більшості західних країнах пенсійний вік залишається на помірно
невисокому рівні: 60-65 років. На перший погляд, туризм людей похилого віку
може здатися парадоксом, оскільки вихід на пенсію забезпечує відпочинок.
Проте якщо більш детально вивчити потреби різних вікових категорії
населення, можна обачити, що ака потреба не тільки існує, а ще й знаходиться
на досить високому рівні і потребує уваги. Другий фактор проявляється у вигляді
соціально-економічних чинників, що значною мірою впливають на сучасні
модернізації туристичного попиту.
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Серед багатьох альтернативних джерел відновлюваної енергетики однією
з найперспективніших виступає біоенергетика, яка базується виключно на
використанні енергії біомаси – вуглецевомістких органічних речовин
рослинного і тваринного походження.
Україна вважається зоною, придатною для активного розвитку біогазових
технологій. За підрахунками фахівців науково-технічного центру „Біомаса”, в
Україні щорічно утворюється 52 млн. тон гною, з якого можна отримати
2207 млн. м3 біогазу. Його енергетичний потенціал дорівнює 1,59 млн. тон
умовного палива [1].
В індивідуальних та фермерських господарствах завжди знаходяться
відходи великої рогатої худоби (ВРХ), свиней, птиці, а також відходи
рослинного походження. Їхні постійно зростаючі об’єми створюють цілий ряд
проблем щодо їх збору, транспортування, зберігання, переробки. Присутність
цих відходів створює несприятливу екологічну обстановку, пов’язану із
забруднення навколишнього середовища, ґрунтових вод та ґрунту.
Найперспективнішим вирішенням цієї проблеми є утилізація
сільськогосподарських відходів в біогазових установках (БГУ) з отриманням
біогазу та рідких високоякісних органічних добрив. Одночасно установка може
бути використана для переробки стоків побутової каналізації та індивідуальних
господарств.
У сільському господарстві потенційний надлишок соломи та стебел
сільськогосподарських рослин може становити до 21 млн. т, що еквівалентно
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10,1 млн. тон у.п., їх потенційні ресурси майже у 20 разів перевищують
споживання котельних палив сільськогосподарськими підприємствами [2].
Аналізуючи структуру тваринництва в регіоні можна виділити 3 ключових
категорії тварин: велика рогата худоба, свині та птиця. Слід зазначити, що
найбільшою за кількістю категорією є птахівництво – 7629 тис. голів, наступною
групою виступають свині - 330,7 тис. голів та найменша за кількістю - велика
рогата худоба - 233,4 тис. голів.
Плануючи впроваджувати в роботу біогазові установки, потрібно спочатку
розібратися для яких цілей вони будуть використовуватись в господарстві. Як
всім відомо, що за допомогою біогазових реакторів ми можемо отримувати
власне газ, електроенергію, органічні добрива та використовувати
теплогенерацію від їх роботи.
Існує велика різниця між господарствами які вирощують різні категорії
тварин, це пояснюється тим що тварини по різному сприймають температурний
режим, кількість освітлення, для їх відгодівлі використовують відмінні одні від
одних корми, що в свою чергу мають різну енергетичну цінність. Розглянемо
ефективність впровадження БГУ в господарствах які вирощують ВРХ в
порівнянні з фірмами що спеціалізуються на птиці [3].
Велика рогата худоба зазвичай вирощується в господарствах які мають
невелику площу. Тварини не досить вибагливі до температури та освітлення, але
водночас вони створюють велику кількість гною, який можна використати як
біомасу для реактора, це б усунуло ряд екологічних проблем та питання
утилізації відходів. Але з іншої сторони, їм не ефективно встановлювати БГУ в
господарстві тому, що вона буде працювати лише на переробку відходів,
господарство не зможе використати на повну не лише біогаз а й електроенергію
та тепловий ефект тому що воно не критично сильно має в них потребу.
Що до фірм що займаються вирощуванням та відгодівлею птиці то тут ідея
використання БГУ є досить перспективною справою. Птиця за своєю природою
є досить вибаглива категорія тварин, яка потребує відповідного температурного
режиму, який можна досягти за рахунок використання біогазу створеного з
пташиних послідів. Птахофабрики є великими споживачами електроенергії яку
вони використовують в своїй діяльності (освітлення, функціонування
інкубаторів, електроподача корму) що ставить ще один бал на рахунок
використання власних джерел енергії за рахунок електрогенерації під час
функціонування БГУ.
Однією з проблемою є те, що біогазові установки виробляються лише за
кордоном і в Україні немає жодного аналогового підприємства, окрім фірм
постачальників іноземного обладнання, що в свою чергу спричиняє досить
високу ціну на послуги даного характеру, тому їх собі можуть дозволити лише
високорентабельні підприємства для яких утилізація відходів господарства
стоїть в одному ряду із отриманням газу та електоенергії від них.
Не варто забувати про фактор сезонності утримання різних категорій
тварин. Якщо при плануванні розведення ВРХ, фірма орієнтується не так на
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сезон і погодні умови, як на ціну кормової бази то в птахівництві кожен з цих
факторів можна вважати ключовим в залежності до ефективність
господарювання. Власники птахофабрик, в свою чергу, стараються нарощувати
кількість тварин на теплі сезони року, тому що витрати на утримання тварин
кардинально відрізняються від витрат в зимовий період. Зробивши висновок із
вищесказаного можна прослідкувати різницю між енергетичною цінністю,
ціною кормів та кількістю тварин в різні сезони року.
Сільськогосподарські підприємства, як виробники біомаси для
енергетичних потреб недооцінені не тільки в регіоні, а і в Україні в цілому. Окрім
вирішення екологічних проблем це дозволило б зменшити енергетичну
залежність і отримувати додатковий прибуток від продажу електрики по
зеленому тарифу [4].
Список використаних джерел
1.
Державна
служба
статистики
України.
URL:
http://www.ukrstat.gov.ua (31.03.2020).
2. Про розвиток та споживання біологічних видів палива: Закон України
від 12.04.2007 р. URL: rada. gov.ua (30.03.2020).
3. Про цільову комплексну програму наукових досліджень НАН України
«Біомаса як паливна сировина» (Біопалива): Постанова №56 від 28.02.2007 р.
URL: www.ittkiev.ua / biopalyvo56.doс (01.04.2020).
4. Рада з питань біогазу з.т. в партнерстві з адвокатським об’єднанням
«Arzinger». URL: http://uaenergy.org/upload/files/Biogas_ukr.pdf (01.04.2020)
О.М. Шептуха
канд.екон. наук, доц., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківського національного університету будівництва та архітектури
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В
УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Традиційні галузі економіки трансформуються із впровадженням
цифрових технологій. Процеси діджиталізації вимагають перебудови технологій
і бізнес-процесів, що передбачає суттєві зміни вимог, що висуваються до
персоналу. Співробітник повинен мати не тільки теоретичні знання, а й
комунікативні здатності, необхідні для роботи в умовах невизначеності. Таким
чином, система корпоративного навчання в сучасних організаціях являє собою
інтегрований продукт, який надає пріоритет автоматизованим інструментам для
вирішення завдань у наступних ключових областях: навчання, розвиток,
формування компетентностей.
Перші корпоративні навчальні центри сформувалися з бізнес-шкіл і
організацій вже у 70-х рр. ХХ ст., призначенням яких стало не тільки навчання,
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повністю занурене в поточну практику, а й задоволення потреб перспективної
практики. З часом корпоративні навчальні центри запрацювали в таких
транснаціональних корпораціях, як Disney University, Coca-Cola, Motorola,
Procter&Gamble, General Electric [1].
На пострадянському просторі ідею корпоративного університету
поширили великі західні корпорації на початку 1990-х рр. В Україні процес
створення корпоративних університетів розпочався ще пізніше. У 2003 р.
ПриватБанк спільно з Києво-Могилянською бізнес-школою відкрили Приват
Університет, на початку 2006 р. «Beeline» впровадив в Україні масштабний
проект корпоративного навчання «Білайн Університет», у 2006 р. банк «Фінанси
та Кредит» відкрив Корпоративний Університет, з 2007 р. почав діяти
Корпоративний університет UMC, з 2008 р. в МІМ-Київ (міжнародний інститут
менеджменту в Києві) відкрився корпоративний університет для співробітників
підрозділу Bayer Health Care компанії Байер, які працюють на фармацевтичному
ринку, ЗАТ «Сьогодні Мультимедіа» організувала корпоративний університет у
2009 р., з 2010 р. розпочав роботу корпоративний університет (академія) ДТЕК –
енергетичної компанії, яка входить до складу фінансово-промислової групи
СКМ ( Систем Кепітал Менеджмент) [2].
Передумовами реорганізації системи корпоративного навчання персоналу
в сучасних організаціях є:
- зміна культури сприйняття інформації;
- необхідність навчання в умовах багатозадачності;
- висока швидкість перемикання між завданнями;
- поява різноманітних форм комунікації;
- формування корпоративної спеціалізації процесів навчання;
- необхідність формування системи зворотного зв'язку зі співучасниками в
процесі навчання.
Такі навчальні платформи можуть працювати в складі ERP-системи
компанії, або у вигляді окремих спеціалізованих локальних програм,
корпоративних мобільних додатків.
Діапазон можливостей, які пропонують інформаційно-комунікаційні
технології в освітньому процесі всередині компанії, включає в себе:
- інформаційну підтримку навчальних програм;
- проектування спеціалізованих внутрішніх локальних інформаційних
програм для освітніх цілей;
- створення можливостей обміну інформацією та взаємодії з іншими
учнями в рамках певної теми;
- використання елементів гейміфікації у навчанні;
- реалізацію проектної діяльності , проведення дослідницької роботи;
- участь в дискусійних панелях за допомогою мобільних додатків;
- можливість виконання різних типів навчальних завдань;
- забезпечення достовірної інформації про професійні компетенції
співробітників;
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- вміння оцінити можливості, спроектувати варіанти вирішення
(користувачі можуть отримувати довільні звіти за будь-якою інформацією,
введеною у корпоративну базу даних);
- підвищення ефективності кар'єрного зростання співробітників;
- прискорення процесу навчання за рахунок оптимізації тимчасових витрат
і трудовитрат;
- формування статистики навчання у вигляді звітів.
Побудова системи корпоративного навчання персоналу у вітчизняних
організаціях, в контексті стратегічного управління на основі виконання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, дозволить забезпечити оперативне
коригування реалізації бізнес-процесів компанії відповідно до вимог сучасності.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
ПРОБЛЕМИ Й ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Стійкий розвиток підприємства тісно пов'язаний із підвищенням його
конкурентоспроможності, що залежить від якості та своєчасності рішень, які
приймаються, на всіх рівнях управління маркетингом. Сучасні умови
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господарювання вимагають від підприємств пошуку найефективніших шляхів
розвитку. У зв'язку з цим підприємства намагаються шукати інноваційні форми
маркетингу, що допомагали би у забезпеченні розвитку діяльності підприємства.
Однією з умов успішної діяльності підприємства в сучасних ринкових
умовах є вихід на ринок завдяки створенню більш досконалою системою
управління його маркетинговою діяльністю. Але, на жаль, сьогодні більшість
вітчизняних підприємств не надає цьому першорядного значення та не має
досвіду роботи в нових ринкових умовах щодо здійснення маркетингової
діяльності. Хтось щось намагається зробити самотужки, хтось намагається
робити спроби в узагальненні роботи закордонних підприємств, але треба завжди
пам'ятати, що управління маркетинговою діяльністю підприємства
(маркетинговий менеджмент) повинно здійснюватися щодо чіткого плану
маркетингу, що знаходиться в нерозривному зв'язку із загальним планом
діяльності та розвитку підприємства та витікає з нього. Щоб мати успіх у цій не
простій управлінській діяльності, необхідно робити акценти та обгрунтовувати
обмеження на маркетингові витрати, потрібно розуміти, що першорядне
значення має вкладення коштів туди, де би вони спричинили максимальний
вплив на продажі. Часте ігнорування цих та інших моментів в управлінській
маркетинговій діяльності призводить до, так званих, проблем, які виникають у
процесі діяльності підприємства.
Серед них автори зупинилися на наступних найважливіших проблемах
маркетингового менеджменту підприємства:
1. Приниження керівництвом значимості маркетингу для підприємства, а
то і заперечення цієї значимості, відсутність участі маркетингу в майбутньому
успіху підприємства.
2. Відсутність володіння повною та достовірною інформацією щодо ринку,
недостатній аналіз щодо прийняття обгрунтованих рішень.
3. Відсутність проведення досліджень щодо поведінки споживачів,
ігнорування їх смаків і звичок, зведення функцій маркетингу щодо
стимулювання збуту.
4. Відсутність у маркетинговому підрозділі відповідного статусу та
повноважень у структурі управління підприємством.
5. Використання короткострокового планування маркетингу, ігнорування
розробкою довгострокової стратегії.
6. Брак ресурсів (фінанси, люди, час).
7. Недостатня компетентність робітників відділу маркетингу, а також брак
сучасних знань і вмінь у використанні інструментарію маркетингу.
8. Відсутність інформаційного забезпечення маркетингу та сучасних
інформаційних технологій.
9. Швидке старіння маркетингової інформації.
10 Нестабільність політичного та економічного середовищ.
Спираючись на визначення проблем маркетингового менеджменту
підприємства, необхідно враховувати деякі особливості даного процесу:
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1. Сучасні тенденції розвитку економіки вимагають від підприємств
постійної адаптації щодо змін зовнішнього середовища.
2. Керівництву необхідно володіти інформацією щодо відхилень від
виконання планів маркетингу та відводити маркетингу належну роль у
стратегічному плануванні на підприємстві.
3. Застосування комплексного підходу щодо проведення маркетингових
досліджень, використання новітніх тенденцій і технологій.
4. Дотримання повної послідовності у здійсненні аналітичної роботи, а не
хаотичне використання інструментів маркетингу.
5. Керівництву та співробітникам підприємства необхідно постійно
підвищувати інтерес щодо професійної навчальної маркетингової літератури та
кваліфікаційних програм для фахівців із маркетингу.
6. Створення та підтримання для споживача позитивного іміджу
підприємства та всієї його діяльності.
Отже, необхідно пам'ятати, що сьогодні у складних мінливих умовах
ринкової економіки досягти успіху може підприємство, що застосовує
креативність і комплексність в управлінні маркетинговою діяльністю
підприємства.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У кожній установі, організації, на підприємстві документи знаходяться в
постійному обігу. Усе документальне оформлення управління й документообіг з
метою його реалізації здійснюється через діловодство. Основними завданнями,
яке висуває суспільство перед сучасними службами діловодства, є встановлення
єдиного порядку роботи з документами в установі, документаційне забезпечення
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на основі використання сучасної техніки, автоматизованої технології роботи з
документами і скорочення кількості документів. Тому найважливішим
завданням для сучасних служб діловодства постає оптимальне здійснення
документообігу в традиційному й електронному вигляді.
Документообіг – рух документів в організації з моменту їх створення або
одержання і до завершення виконання або відправлення. Це рух документа від
суб'єкта до об'єкта управління і навпаки, рух документа всередині об'єкта
управління з метою його виконання або встановлення взаємозв’язку.
ЄДСД встановила основні принципи організації документообігу проходження документів має бути оперативним, цілеспрямованим, тобто,
виключати зворотні, зигзагоподібні та інші маршрути. Має діяти принцип
одноразового перебування документа в одному структурному підрозділі або у
одного виконавця.
Існує чітка система послідовних операцій з документами:
− приймання та реєстрація;
− розгляд керівником;
− порядок проходження в організації;
− виконання;
− контроль виконання;
− формування справ;
− підготовка і передача справ до архіву.
Основу правильної організації обігу документів становить чітке
розмежування функцій і обов’язків між працівниками підприємства. Точне
знання обов’язків підвищує відповідальність кожного співробітника, в той же час
виключає дублювання операцій під час роботи з документами. Єдиний порядок
складання документів і організацію роботи з ними на підприємстві регламентує
інструкція з діловодства. Основними етапами документообігу є такі: розгляд,
порядок проходження документів в організації, їх виконання, контроль
виконання, формування справ.
Первинне опрацювання кореспонденції полягає у перевірці правильності
доставки та цілісності вкладень; фіксуванні факту надходження документа та
підготовці кореспонденції, доставленої не за призначенням. При перевірці
цілісності вкладень всі конверти, за винятком тих, що мають позначку (особисто)
та листів на адресу громадських організацій, розкриваються. При цьому
перевіряється цілісність конверта та вкладення. При виявленні пошкоджень,
відсутності документів чи додатків до них, слід повідомити кореспондента.
Конверти, які надходять з кореспонденцією, зберігаються та додаються до
документів: тільки якщо по конверту можна виявити адресу адресанта, дату
відправки та отримання документа або якщо вони мають розбіжності; при
некомпетентності вкладених документів; якщо документ необхідно подати для
підтвердження витрат по оплаті кореспонденції. Інші конверти знищуються.
Для фіксування факту надходження на документі, який підлягає реєстрації;
проставляється реєстраційний штамп на полі реквізиту "відмітка про
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надходження", де записується дата отримання документа - це факт реєстрації
документа.
Отже, Кожен вид документа має свій шлях руху, який можна простежити,
описати і закріпити за ним. Велике значення в організації документообігу має
авторство документів. Пропозиції, заяви і скарги громадян, доповідні і
пояснювальні записки, трудові контракти, документи, отримані з органів влади,
й інші мають різні технології обробки. Однією з основних характеристик
документообігу є не тільки обсяг документопотоков, але і їх циклічність. З
урахуванням цих чинників організовується вся робота служб документаційного
забезпечення управління, визначається кількісний склад співробітників, режим
праці керівників, безпосередньо беруть участь в організації проходження
документів в установі, оснащення необхідними технічними засобами. Прийняття
управлінського рішення по конкретному документу - одна із основних функцій
керівника, вирішальна ланка в технології управління.
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ANALYSIS OF THE ESSENCE OF THE MANAGEMENT DECISION
Achieving the goals of the organization is possible only as a result of actions
performed in a certain sequence and is a way to solve individual, private tasks. So,
planning the activities of the enterprise, the head determines the goals, methods of
implementation and the resources necessary to achieve them. In the process of
organizing activities, the head takes various management decisions and ensures their
implementation. That is, management decisions are an integral part of the daily work
of the leader.
In addition the head organizes monitoring of the implementation of adopted
decisions, also involves making decisions on the choice of a control system (its scope,
frequency, form), analysis of the received information and the implementation of
correct actions. Thus, the leader has to make a large number of different decisions,
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which differ among themselves in the nature and peculiarity of the tasks to be solved,
duration of action, scope, subject and level of adoption.
The study of the development of the theoretical foundations of managerial
decisions and the process of their development has been the subject of a study of many
domestic and foreign scientists, including N. A. Ivanchenko, N. A. Kardanska, N. T.
Malaya, A. G. Pilipko, I. S. Pronik , E. A. Smirnov, S. N. Chudnovskaya, V. A.
Yatsyuruk, F. Taylor, M. Meskon, G. Griffin, D. Derlow and others. However, the
problems are related to the terminology of managerial decision, essence definition and
characteristic features of management decisions.
The purpose of the study is to clarify the definition of the essence of the concept
of “management decision”. Considering a specific problem, terminology is very
important because it allows not only to give a definition of a concept, but also to find
out its essence for clear, unambiguous understanding.
The most important way for increasing the efficiency of all social production is
to improve the decisions quality by improving the decision-making process. Decision
making technology involves a certain sequence of management operations and
procedures – this is a diagnosis of the problem; identification of possible ways to solve
it; evaluation options; selection of the most profitable option.
The concept of “decision” is very ambiguous in modern life. It is defined as a
process, an act of choice, or the result of a choice. The main reason for the ambiguous
interpretation of the concept of "decision" is that a meaning corresponding to a specific
direction of research is put into this concept. There are a number of requirements for
management decisions, which include: comprehensive validity of the decision;
timeliness; the necessary completeness of the content; authority; consistency with
previous decisions.
N. Malaya and I. Pronik understand “a managerial decision like any decision that
is the result of the mental, psychological, creative activity of a leader, a product of
managerial labor, and its adoption, that is the process that leads to the producing of this
product” [1, p. 345].
Management decision – this is the initial and main point in the organization of
each leader activities, as it is the main content of the management process. So Yu. B.
Korolev defines a management decision as the result of a purposeful creative analysis
of a problem, the choice of ways, methods and means of solving it in accordance with
the purpose of the management system [2, p. 118].
A. Shegda always thinks that a management decision is the result of a person’s
choice of action method management, aimed at solving a task in an existing or designed
situation [3, p. 352].
According to N. Ivanchenko and V. Yatsyuruk, “a managerial decision is a
choice of alternative which is made by the head within the framework of his official
powers and competence and aimed at achieving the organization goals” [4].
Management decisions are aimed at solving specific management problems,
which characterized by: uncertainty, and in some cases, conflicting conditions; lack of
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information about possible solutions and clear decision algorithms; the need for a
solution in a limited time.
There are three main types of management tasks:
1) Conceptual (strategic goals related to long-term planning, forecasting)
2) Technical and technological aspects of the production functioning (creation
and introduction of new equipment, technology, etc.);
3) Tasks arising as a result of human factors (personnel issues, sociopsychological climate in groups, etc.).
Thus, the programmed visas “manage life”, as a result of which some problems
arose, some alternative options arose, and also some problems arose associated with
the problems arising in connection with this.
Management decision constitutes the most important thing that managers do.
Given the significance and complexity of this activity, one would expect to find a
literature in which there is general agreement as to its defining characteristics and
dimensions. Such is not the case. Much writing that purports to treat various aspects of
management decision takes place outside the organization or involves individuals who
are not or are not likely to become practicing managerial decision makers. The
consequence of this diffused and disjointed approach is a general misconception of the
essence of management decision. More specifically, there is a general lack of
appreciation of what management decisions are, who makes them, and where they are
implemented. We intend to correct these generic misconceptions by advancing a set of
theories and concepts that embodies the essence of management decision. The
assimilation of these perspectives and viewpoints should enhance the reader’s
conception of what management decision is and is not thereby contributing to higher
levels of decision success in organizations of all types.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
МИТНИХ ПРОЦЕДУР
Одним зі шляхів розв’язання проблеми постійного зростання обсягів
міжнародної торгівлі є застосування системи управління ризиками (СУР) під час
здійснення митних процедур. Митна процедура – зумовлені метою переміщення
товарів через митний кордон України сукупність митних формальностей та
порядок їх виконання [1].
Євроінтеграційні процеси України обумовлюють необхідність перебудови
вітчизняної митної справи у напрямку спрощення та гармонізації митних
процедур у міжнародному ланцюгу поставок. Однією із передумов такої
трансформації є оптимізація митного контролю на основі застосування системи
управління ризиками, що сприятиме активізації зовнішньої торгівлі та вплине на
покращення бізнес–клімату в Україні. Міжнародний ланцюг поставок від
початку до кінця, з точки зору міжнародної торгівлі, є процесом виготовлення
товарів на експорт аж до їх доставки на територію іншої країни стороні
кінцевому споживачеві, у приймають участь виробник товару, експортер,
перевізник, декларант (митний брокер), імпортер тощо.
Із метою створення безпечних і сприятливих міжнародних ланцюгів
поставок товарів у Всесвітній митній організації (ВМО) спільно з
представниками міжнародних торговельних кіл та митними адміністраціями
країн–членів ВМО розроблено Рамкові стандарти безпеки і сприяння
міжнародній торгівлі, які були прийняті в червні 2005 р. Як зазначається в
передмові Рамкових стандартів, огляд кожної партії вантажів просто паралізував
би світову торгівлю, тому сучасні митні адміністрації застосовують СУР. Це
обумовлює необхідність перебудови державної митної справи України у
напрямку спрощення та гармонізації митних процедур у відповідності з
вимогами Рамкових стандартів Всесвітньої митної організації, Угоди про
технічні бар’єри у торгівлі (ГАТТ), Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, односторонніми та багатосторонніми угодами України з
іншими країнами світу. Однією із передумов такої трансформації є оптимізація
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням
СУР, що повинно сприяти активізації зовнішньої торгівлі та вплине на
спрощення та гармонізацію митних процедур та боротьбу з контрабандою та
порушеннями митних правил. Згідно з вимогами Кіотської конвенції, управління
ризиком – це основний базисний принцип сучасних методів митного контролю,
який дає можливість оптимально використовувати ресурси митних органів, не
зменшуючи ефективності митного контролю, звільняє більшість операторів
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) від надлишкового бюрократичного
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контролю. Процедури, що ґрунтуються на управлінні ризиком, концентрують
митний контроль на ділянках, де існує найбільший ризик, даючи змогу основній
масі операторів ЗЕД переміщувати товари через митний кордон у спрощеному
режимі.
Основоположні принципи застосування СУР для визначення форм та
обсягів митного контролю та здійснення митних процедур закріплені в Митному
кодексі України. Митний ризик, можна розглядати в розрізі наступних
напрямків:
1. З позиції фінансових результатів.
2. З позиції можливих відхилень від планованого перебігу подій – як
категорію відхилення від мети.
3. З позиції можливості настання несприятливих подій – як ймовірнісну
категорію.
Митний ризик – це категорія, яка може бути економічною (категорія
відхилення від мети) та ймовірнісною (яка може бути одиничною або
комплексною), а система управління ризиками – це сукупність інструментів та
методів митного контролю, що базується на принципі вибірковості та дозволяє
органам, які здійснюють митний контроль обмежуватися лише тими формами
митного контролю, які є достатніми для забезпечення дотримання митного
законодавства. Система управління ризиками включає об’єкт та суб’єкт
управління. При цьому, об’єктом управління є безпосередньо ризик, пов’язаний
із здійсненням митних операцій, а саме:
– товари, що перебувають під митним контролем;
– дані, що містяться у зовнішньоекономічних договорах або інших
документах на право власності, користування і розпорядження товарами;
– інформація, що міститься в транспортних (перевізних), комерційних,
митних та інших документах;
– діяльність декларантів та інших осіб, що мають повноваження щодо
розпорядження товарами, які перебувають під митним контролем;
– результати використання форм митного контролю.
Як показує світова практика, підвищення ефективності функціонування
СУР в митній справі можливо за рахунок впровадження вимог міжнародних
стандартів ДСТУ ISO 31000:2014 «Менеджмент ризиків. Принципи та керівні
вказівки» та ДСТУ ISO 31010:2013 «Керування ризиком. Методи загального
оцінювання ризику». Стандарт ДСТУ ISO 31000:2014 встановлює принципи та
концепції з управління ризиками. Стандарт ДСТУ ISO 31010:2013 розроблений
як додаток до ISO 31000 і містить рекомендації щодо вибору і застосування
методів оцінки ризику.
Впровадження методів оцінювання та керування ризиками стосується як
об’єктів, та і суб’єктів управління та дасть можливість забезпечити більш
ефективне використання наявних у митних органів ресурсів та зосередити їх
увагу на окремих згрупованих об'єктах аналізу ризику, щодо яких є потреба у
застосуванні окремих форм здійснення митних процедур.
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СЕКЦІЯ 2 «АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У
ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ»
Ю. О. Бакун
канд.с.-.г.наук, докторант,
Національного університету біоресурсів
та природокористування України, м. Київ,
ПРОБЛЕМИ ТА ПОТЕНЦІАЛ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В
АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Агропродовольчий сектор України та країн світу включений у вирішення
проблем продовольчого забезпечення населення. При цьому суб’єкти даного
сектору стикаються з проблемами відповіді на існуючі на нові виклики, серед
яких у межах даної публікації можна зазначити тенденцію зростання населення
світу та перехід передових в економічному відношенні країн до «четвертої
промислової революції». Відносно тенденцій світового зростання чисельності
населення за розрахунками експертів ООН очікується, що у наступні 30 років
воно збільшиться на 2 мільярди осіб, з 7,7 мільярда в даний час до 9,7 мільярдів
в 2050 році і може досягти максимального значення в 11 мільярдів близько 2100
р. [1].
В економічній літературі загальновизнаною є теза «попит народжує
пропозицію», відносно чого зазначена вище тенденція обумовлює та буде
обумовлювати значне зростання попиту на продукти харчування. Обмежуючим
чинником у цьому відношенні є зменшення доступності природних ресурсів,
таких як прісна вода та площі сільськогосподарських земель. У контексті
зазначеного серед 17 цілей сталого розвитку друга ціль орієнтує
сільськогосподарські галузі країн світу включитись у вирішення завдання
досягнення нульового рівня голоду до 2030 р. [2]. Зазначене обумовлює потребу
формування більш продуктивного, ефективного, стійкого та гнучкого
агропродовольчого сектору і є суттєвим сигналом для України для розгляду
шляхів прийняття участі у вирішенні світової проблеми голоду. Зазначене
пов’язане із необхідністю здійснення технологічної, організаційної та
інформаційної трансформації даного сектору держави.
Історично сільське господарство та агропродовольчі галузі у світі зазнали
низки революцій, які призвели до ефективності, врожайності та рентабельності і
до раніше недосяжних рівнів у вирішенні проблеми забезпечення населення
продовольством. Прогнози ринку на наступні десятиліття свідчать про те, що
"цифрова сільськогосподарська революція" або діджиталізація стане новим
зрушенням, яке може допомогти забезпечити галузям сільського господарства
вирішення продовольчих потреб світового населення у майбутньому.
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При цьому у процесі діджиталізації за ланцюгами руху агропродовольчої
продукції важливим є врахування певних проблем. Трансформацію на засадах
діджиталізації слід здійснювати обережно, щоб уникнути збільшення
«цифрового розриву» між більш успішними та більш слабкими до діджиталізації
галузей, секторів та їхніх суб’єктів. У країнах, що розвиваються, та у сільській
місцевості перепонами до діджиталізації є: слабка технологічна інфраструктура,
низький рівень електронної грамотності та цифрових навичок, високі витрати на
технологію, слабка регуляторна база та обмежений доступ до електронних та
цифрових послуг. Це означає, що такі сільські райони, сектори, галузі та суб’єкти
господарювання ризикують залишитись осторонь у процесі діджиталізації.
Усвідомлення даного недоліку в управлінні певних держав може допомогти
перетворити вказані проблеми на переваги. Формування економічної політики із
врахуванням зазначених проблем може допомогти таким країнам
«перестрибнути» «старі» технології та моделі агропродовольчої продукції на
користь цифрової революції у сільському господарстві. Цей новий сценарій
потребуватиме радикального переосмислення політиків, міжнародних
організацій, експертів, бізнес-лідерів та керівного складу суб’єктів
підприємництва.
Потенціал діджиталізації може суттєво вплинути на кожну частину
ланцюга агропродуктів. Управління ресурсами по всій системі може стати
високооптимізованим, індивідуалізованим, розумним та передбачуваним. Він
буде функціонувати в режимі реального часу гіперпов'язаним способом, що
керується на основі даних та цифрових технологій. З’явиться можливість
відстеження та координування на найбільш детальному рівні ланцюгів вартості.
Ці можливості можна буде задіяти відносно різних полів, культур, тварин,
зокрема щодо управління оптимальними рецептами догляду за окремими
тваринами,
або
диференційованими
режимами
вирощування
сільськогосподарських культур за різними ділянками поля.
Цифрові інновації та технології можуть бути частиною рішення. У так
званій "Четвертій промисловій революції" (Індустрія 4.0) спостерігається
швидке перетворення декількох секторів "руйнівними" цифровими
технологіями, такими як блокчейн, Інтернет речей, штучний інтелект та занурена
реальність. У сільському господарстві та продовольчому секторі поширення
мобільних та інтернет технологій, послуг дистанційного зондування та
розподілених обчислень уже покращує доступ дрібних власників до інформації,
ресурсів, ринку, фінанси та навчання. Цифрові технології створюють нові
можливості для інтеграції дрібних власників у систему агропродуктів, що
керується цифровими технологіями.
Існує кілька умов, які формуватимуть цифрову трансформацію сільського
господарства – це, у першу чергу, умови, необхідні для використання технологій,
які включають: доступність, зв’язок, відповідні освітні навчальні програми,
заходи політики підтримки та програми (електронний уряд) для формування
цифрових стратегічних та програмних документів. Врахування зазначеного
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сприятиме цифровій трансформації агропродовольчого сектору України та його
ролі у вирішенні не тільки проблеми продовольчої безпеки населення держави,
а і у розв’язанні світової проблеми голоду.
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завідувач відділу обліку та оподаткування
ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 1 квітня 2014 р. № 333-р, а також Законом «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» значний обсяг повноважень управління
ресурсами та активами передано від держави територіальним громадам.
Зокрема, майно, а саме, земля, що перебуває у власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, району, області визначено матеріальною основою місцевого
самоврядування. Для створення належних матеріальних та фінансових умов
функціонування територій громадам надані права розпоряджатися земельними
ресурсами в межах своєї території, об’єднувати свої майно та ресурси в рамках
співробітництва територіальних громад для виконання спільних програм та
більш ефективного надання публічних послуг населенню суміжних
територіальних громад.
З прийняттям Закону «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» місцеві громади набули широких повноважень розпоряджання своїм
майном та ресурсами. Але поряд з цим і набули значної відповідальності щодо
ефективного управління ними. Адже окрім землі, майна, бюджету будь-який
регіон характеризується наявністю і інших ресурсів, які складають його
економічний, поселенський, природний, трудовий, соціальний, інформаційний,
фінансовий потенціал. Тих ресурсів, які можуть бути ключовими у його
розвитку, забезпечують певні переваги життя саме на цій території, створюють
додаткові умови для ведення бізнесу, господарства тощо,
на базі яких
формується, або вже сформований певний бренд регіону
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

259

Управління цим потенціалом починається з достовірного інформаційного
забезпечення про його кількість, просторове розміщення та, в ідеалі, про його
вартість, теперішню і потенційну. Особливо актуальне питання інформаційного
забезпечення щодо ресурсного та економічного потенціалу громади в аспекті
підвищення інвестиційної привабливості регіону, визначення напрямів його
ефективного залучення в господарський та соціально-інфраструктурний
розвиток громади.
На сьогодні інформаційне забезпечення розвитку та управління в
територіальних громадах представлене системою бухгалтерського та
бюджетного обліку в органах місцевого самоврядування, системою інформації
органів статистики на місцях, що останнім часом дуже скоротилась та не
забезпечує достатнього масиву інформації для управління, системою
погосподарського обліку в органах місцевого самоврядування та системою
земельно-кадастрового обліку.
Інформаційне забезпечення щодо землекористування у регіональному
розрізі забезпечується системою Державного земельного кадастру, яка перебуває
у відданні Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Погосподарський облік в територіальній громаді є одним із обов’язків
органів місцевого самоврядування. Починаючи з 2017 рік в Україні діє нова
методологія організації та ведення погосподарського обліку, затверджена
наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 р. № 51 «Про
затвердження Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських,
селищних та міських радах». На сьогодні масового застосування набула
автоматизована форма погосподарського обліку в громадах.
Аналіз систем погосподарського обліку та кадастрового обліку
зареєстрованих земельних ділянок засвідчив, що територіальні громади
володіють значною частиною інформації щодо землі та домогосподарств,
розташованих на території населеного пункту. Нема зауважень до
бухгалтерського та бюджетного обліку, так як в даному випадку мова йде про
контроль з боку держави, зокрема щодо цільового використання бюджетних
коштів. При цьому розробки детальних методик та рекомендацій щодо
інформаційного забезпечення потребують не менш значимі ресурси, які в першу
чергу формують інвестиційну привабливість регіону, однак щодо яких відсутня
узагальнена і достовірна інформація, яка б у зведеному вигляді могла би бути
презентована потенційному інвестору. Серед таких ресурсів об’єкти та суб’єкти
підприємництва, природно-енергетичні ресурси території, соціальноінфраструктурні об’єкти, об’єкти культурно-історичного значення. Для
формування інформаційної бази щодо наявності цих активів у громаді та
потенціалу їх використання важливим є проведення їх суцільної інвентаризації
з подальшим формуванням відповідної інформаційної бази. З метою їх
виявлення, запровадження їх достовірного обліку, кількісного, якісного,
бухгалтерського, важливим є проведення суцільної розширеної інвентаризації
активів територіальної громади та її ресурсного потенціалу. Інвентаризація має
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бути здійснена з метою встановлення або оновлення інформації про поточний
стан усіх наявних об'єктів, які представляють для громади інтерес із комерційної,
суспільної та інших точок зору, виявлення тих об'єктів, які не враховувалися і не
обліковувалися як такі, що можуть реально чи потенційно приносити користь
громаді, встановлення реального та перспективного потенціалу розвитку
громади у підприємницькому, культурному, туристичному, рекреаційному та
інших аспектах.
Інформація узагальнена за результатами проведеної інвентаризації буде
надійним джерелом для оцінки фінансово-економічного та інвестиційного
потенціалу регіону виявлення фінансових та економічних резервів розвитку
території формування прогнозів розвитку виявлення недоліків та розробки
напрямів покращення соціально-економічного стану в громаді використання під
час підготовки регіональних програм розвитку регіону, визначення спеціалізації
та тенденцій сталого розвитку.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Сучасний етап світової економіки характеризується кризовими явищами у
сферах державного управління, фінансовій, банківській, інвестиційній,
соціальній, політичній та екологічній сферах суспільно-господарського життя
країн. Державна економічна політика України вирішує пріоритетні завдання
національної стратегії розвитку та націлена на ефективну діяльність суб’єктів
державного управління у реалізації напрямків державної інвестиційної політики.
Політика, що направлена на залучення інвестицій, є частиною державної
економічної політики України, спрямованої на створення та посилення
позитивного інвестиційного іміджу країни, сприятливого інвестиційного клімату
та загального економічного зростання країни. Ефективність механізму реалізації
інвестиційної політики дозволяє формувати інвестиційну привабливість країни,
рівень її конкурентоспроможності, економічну стійкість та безпеку, соціальний
та економічний рівень життя населення. Економічне зростання, пошук підходів
до створення оптимальних механізмів функціонування інвестиційного
середовища, забезпечення умов для імплементації концептуальних засад
стратегії сталого розвитку та забезпечення євроінтеграційного розвитку
передбачає потреби сформувати та реалізувати дієві напрями державної
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інвестиційної політики. Інвестиційна привабливість держави відіграє
основоположну роль у забезпеченні основних показників рівня його
процвітання, в основі чого лежать важливі фактори (рівень ризиків, економічний
розвиток, надійність політичної системи, стабільність валюти, розмір
зовнішнього боргу країни, інвестиційний клімат), що підсилюють потенційні
детермінанти розвитку.
Існує розуміння інвестицій як поточного збільшення цінності капітального
майна поточного періоду в процесі діяльності виробництва, частину доходу
даного періоду, яку не використали для споживання. Варто зазначити, що до
інвестицій можливо віднести всі види цінностей (майнові та інтелектуальні), які
вкладено в об’єкти господарської діяльності, результатом чого створено дохід
або досягнуто соціального ефекту [1].
Розглядаючи державну інвестиційну політику слід розглядати останню як
поєднання державних заходів у сфері економіки, організаційний та правових дій,
що спрямовуються на забезпечення необхідних чинників інвестиційного
клімату, перебудову структури, посилення ефективності національної
економіки. До цілей дієвої державної інвестиційної політики можливо віднести:
потребу
сформувати
сприятливий
діловий
клімат;
стимулювання
підприємницької діяльності; удосконалити соціально-гуманітарну сферу;
сприяти успішній реалізації важливих для економічного розвитку держави
проектів; мінімізувати ризикованість ведення бізнесу; створити максимально
спрощені умови для входження в економіку держави іноземних
інвесторів [2, с. 43].
Державна інвестиційна політика формується та реалізується на
державному, регіональному рівні або рівні окремого суб’єкта господарювання.
Задля впливу на якість інвестиційного потенціалу, державою застосовується
різноманітний інструментарій впливу: податкове регулювання; грошовокредитна політика; амортизаційна політика; наукова та технічна політика.
Реалізація інвестиційної політики державою відображує регіональну специфіку
економічного розвитку суб’єктів. Аналіз інвестиційного потенціалу регіонів
передбачає врахування географічного положення; сукупності природних
ресурсів; розвиток транспортної інфраструктури; геополітичне становище;
екологічну ситуацію; привабливість території для зовнішніх інвесторів [3].
Основну мету регіональної інвестиційної політики можливо визначити як
зростання економічного розвитку та посилення ефективності виробництва на
рівні регіону, забезпечення самофінансування і зростання показників регіону у
перспективі [4, с. 133].
Враховуючи необхідність залучення інвестиційних ресурсів в економіку
України та регіони, ключовим завданням держави в сфері забезпечення
інвестиційної політики залишається поєднати інвестиційні потенціали та
привабливість регіонів, що дозволить з створити загальнодержавний діловий
клімат. Таким чином, враховуючи цільові орієнтири, регіональна інвестиційна
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політика забезпечує реалізацію важливих складників державної економічної
політики.
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ЕЛЕКТРОННА ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ:
ПРІОРИТЕТИ І ЗАВДАННЯ
З впровадженням ІКТ в усі сфери життя сучасної людини виникає нова
форма взаємодії – електронна взаємодія. Взаємодія влади із громадськістю через
інформаційні веб-ресурси є важливим інструментом налагодження партнерських
відносин між ними, поліпшення діяльності самої влади. Це передбачає не тільки
надання, а й обмін інформацією. Для реалізації такої взаємодії необхідний
відповідний рівень інформаційних технологій.
Дослідник О. Берназюк пропонує розглядати цифрові технології у
публічному управлінні як єдину систему відповідних засобів, організовану на
всіх рівнях та в усіх основних сферах публічного управління, які дозволяють
підвищити ефективність такого управління, проте зазначає, що у правовій науці
цифрові технології найчастіше позначаються через поняття «електронне
урядування» та «електронний уряд» [1, с. 110].
У науковій дискусії про електронне урядування фахівці вказують на те, що
сама концепція електронного урядування вже і є концепцією взаємодії і новою
формою співпраці держави та громадян в інформаційному суспільстві. Виходячи
з цього, навіть виокремлюють декілька класифікацій взаємодій, які відбуваються
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

263

в електронному урядуванні. Різні дослідники називають ці класифікації порізному. Одні вважають їх видами взаємодій, інші – секторами. Виділяють
декілька основних видів (секторів) взаємодій: G2C (уряд – громадяни); G2G
(уряд – уряд); G2B (уряд – бізнес). Деякі дослідники додають ще четвертий вид
(сектор) взаємодії G2E (уряд – держслужбовці). Ще інші додають і окремий
п’ятий вид (сектор) взаємодії C2G (громадяни – уряд), акцентуючи увагу саме на
цьому виді взаємодії з урядом. У Південній Кореї взагалі розроблена концепція
взаємодії влади з громадянами, яка на перший погляд візуально майже не
відрізняється від G2C, але, насправді, тільки вже в її англомовній абревіатурі
G4C (government for citizens) закладена концептуальна відмінність – уряд для
громадян [2].
Отже, хоча електронне урядування охоплює безліч різних видів діяльності
й безліч учасників, можна виділити три чітко виокремленні сектори взаємодії:
між органами державного управління (G2G), між державою і бізнесом (G2B) і
між державою та громадянами (G2C) [3].
Структура органів публічного управління, що забезпечують взаємодію в
галузі електронних інформаційних pecypciв в Україні представлена трьома
окремими групами суб'єктів, які мають інституціональну та процедурні
специфіку діяльності. Першу групу складають центральні органи державної
влади, які в рамках загальної компетенції визначають основні засади державної
інформаційної політики i в рамках останньої вирішують питання державних
електронних інформаційних pecypciв (Верховна Рада України, Президент
України, Кабінет Міністрів України). Друга група - це центральні органи
виконавчої влади, що мають спеціальну компетенцію в інформаційній сфері i
реалізації державної інформаційної політики. Третя група - інші органи
державної влади та місцевого самоврядування, для яких реалізація державної
інформаційної політики в галузі електронних інформаційних pecypciв є
допоміжним видом діяльності та здійснюється в рамках інформаційного
забезпечення основних напрямів своєї діяльності.
На сьогодні в рамках електронної взаємодії проведено модернізацію та
розвиток системи міжвідомчого електронного документообігу; розроблено
проект формату електронного документа відповідно до вимог ЄС; реалізовано
пілотний проект з питань е-взаємодії державних інформаційних ресурсів;
організована робота Національного реєстру державних інформаційних ресурсів;
запроваджено єдині вимоги, протоколи та формати е-взаємодії інформаційних
систем та ін.
Узагальнюючи вищевикладене, можна сформулювати такі основні
завдання держави в зазначеній сфері: забезпечення інформаційної безпеки та
захисту державної інформації; створення умов розвитку і зростання
інформаційного сектора національної економіки; підтримка інноваційних
проектів створення та розвитку систем інформатизації у пріоритетних сферах
інформатизації; організація міжвідомчої та міжрегіональної електронної
взаємодії тощо. Для ефективного розвитку електронної взаємодії в Україні
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

264

потрібна підготовка публічних службовців до роботи в умовах електронного
урядування та електронної демократії, цілеспрямована узгоджена діяльність всіх
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, формування та
реалізація державної політики розбудови інформаційного суспільства як
невід’ємної складової державної політики сталого розвитку України. Також
необхідно зазначити, що пріоритетним завданням щодо реалізації проектів у
сфері електронного уряду та електронної взаємодії полягає не лише в
застосуванні інформаційних технологій, а й в організації процесу прийняття
відповідних стандартів і узгодження архітектури інформаційних технологій
органів державної влади і місцевого самоврядування.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Стабілізація економіки та підвищення її ефективності є однією з основних
проблем на сьогоднішній час в Україні. Забезпечення сталого соціальноекономічного розвитку країни пов’язано з накопиченням та ефективним
використанням інвестиційних ресурсів. До пошуку нових шляхів залучення
капіталу, у тому числі іноземних інвестицій, спонукають нестача внутрішніх
фінансових ресурсів та відсутність бюджетного фінансування. Прямі іноземні
інвестиції є важливим джерелом капіталовкладень у розвиток країни та
впровадження інноваційних технологій у виробництві та управлінні.
Через несприятливий інвестиційний клімат річні обсяги інвестицій в
Україні поки що залишаються на низькому рівні, це пояснюється недосконалою
законодавчою базою, нерозвиненими фондовим ринком та фінансово-кредитною
системою, високим податковим тиском та неефективним використанням
амортизаційних відрахувань.
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В Україні є чималий інвестиційний потенціал, зокрема: вигідне
географічне положення; сприятливий клімат, родючі ґрунти для ведення
сільськогосподарського виробництва; розвинена транспортна інфраструктура.
Привабливість української економіки для іноземних інвесторів пов’язана з
наявністю порівняно дешевої робочої сили, з налагодженням зв’язків з
європейськими країнами тощо. Але незважаючи на те, що Україна має велику
інвестиційну привабливість, вона відчуває потребу у значних обсягах іноземного
капіталу у національну економіку.
Іноземний капітал є запорукою системного розвитку матеріальнотехнічної бази, стимулювання конкуренції на ринку, введення інноваційних
технологій, нарощування експортного потенціалу підвищення рівня життя у
країні тощо. Залучення іноземних інвестицій дає додаткові можливості, які
полягають у використанні зарубіжного організаційного та управлінського
досвіду, доступі до новітніх технологій, розвитку експортного потенціалу
підприємницьких структур та економіки в цілому [1].
Проте, через несприятливий інвестиційний клімат інвестиційна
привабливість України сьогодні залишається низькою. Однією з причин є
збройний конфлікт на сході країни, який вплинув на іноземне інвестування:
низка іноземних компаній прийняли рішення припинити діяльність та залишити
країну до покращення загальних умов діяльності. Так, з початку 2014 р. Україна
втратила 10,3 млрд. дол. інвестицій, тим часом коли приплив капіталу становив
1,9 млрд. дол. Різке зниження обсягів залучення іноземних інвестицій зумовили
відсутність гарантій безпеки та високий ступінь ризику, адже «мета кожного
інвестора – більше доходу за меншого ризику». Обсяг прямих іноземні інвестиції
в економіку України наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції в економіку України з 2014 по 2019 рр. 1)
(млн. дол. США)
Станом на 01.01.

Прямі іноземні інвестиції в
Україну
2014
53104,5
2015
40725,4
2016
36154,5
2017
38 796,9
2018
40 020,9
2019
41 892,1
1)
без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
Джерело: систематизовано автором на основі [2].

В таблиці 1, спостерігається різке зменшення надходжень з 2014-2016 рр.,
протягом 2017 р. дана тенденція дещо поліпшується.
Поліпшення інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості є
головним фактором для збільшення обсягу залучення іноземного капіталу. Це
повинно стати одним із пріоритетних завдань новообраної влади.
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Експерти вважають, що головною причиною незадовільного стану процесу
іноземного інвестування є недосконала політика уряду. Для вдосконалення
інвестиційного законодавства в Україні було виконано низку кроків, зокрема
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 554
Державну цільову програму формування позитивного іміджу України; створена
Національна інвестиційна рада при Президентові України; ухвалено Закон «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів»,
що посилює правовий захист інвесторів. Але поки що дані заходи не призвели до
суттєвого поліпшення інвестиційного середовища у нашій країні.
Таким чином, для того, щоб досягти соціально-економічного розвитку
країни, потрібне значне поліпшення інвестиційного клімату, котре передбачає
запровадження наступних заходів: захист прав власності іноземних інвесторів;
удосконалення державного регулювання; створення необхідних умов для
залучення іноземних інвестицій, які позитивно вплинуть на розвиток галузей та
економіки в цілому та ін. Тому метою подальших реформ є створення
сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу, спрощення
міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці.
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СУТНІСТЬ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР, ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В
УКРАЇНІ
Сучасний управлінець – фахівець у сферах державного управління (ДУ),
публічного адміністрування (ПА) та електронного урядування (ЕУ), тому у межах
дослідження за зазначеною темою доцільно, вжити такі визначення як [1]:
1. Сутність – внутрішня основа, зміст, суть чого не будь.
2. Закономірності – об’єктивно дійсний, повторюваний, істотний зв’язок
явищ природи з громадським життям. Закономірність – об’єктивно існуючий,
істотний зв’язок явищ, що повторюються, який виражається, як правило, якісно,
описово .
3. Владні організаційні структури – організації, які мають владу, це
переважні групові, а не особисті (індивідуальні) дії, які складають відмінну рису
сучасної організації управління в державі або на регіональному рівні та в
крупних компаніях (підприємствах).
4. Політична партія – організація, діюча у сфері політичного життя
суспільства, що об’єднує людей за спільністю їх інтересів і переконань для
політичної реалізації своєї політичної мети
5. Громадські організації – об’єднання, що засновані на добровільному
членстві, самоврядуванні, які мають власну матеріальну базу, діють у межах
законів і на основі статутів, що ними прийняті .
6. Регіон – визначене законодавством територіальне утворення
субнаціонального рівня з системою органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, що характеризується комплексом специфічних ознак
(природно-географічних, геополітичних, економічних, демографічних та ін.), в
якому здійснюється взаємодія об’єктів і процесів заради досягнення певної мети.
Сучасна розстановка політичних сил в середині України та за її межами
зумовлюють кількісні і якісні зміни у складі суб’єктів взаємодії, напрямів і
підвищення організації їх взаємодії під управлінням певної надсистеми
(законодавчої бази).
У праці [2], автор ввів і обґрунтував поняття «регіон держави» - як
об’єднання декількох регіонів (областей України (наприклад, Південний регіон
держави)
7. Взаємодія – узгоджені за метою, завданням, місцем, часом та способам
виконання завдань дії певних суб’єктів для досягнення визначеної мети.
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Взаємодія – узгоджені зусилля органів держаної влади та місцевого
самоврядування між собою та з взаємодіючими органами (наприклад, органами
силових відомств). Організується за завданнями, місцем і часом в інтересах
найбільш ефективного застосування сил та засобів, досягнення високих
результатів зазначеній діяльності або за визначеним державницьким завданням
[1, 2].
Взаємодію владних організаційних структур, політичних партій та
громадських організацій на регіональному рівні в Україні слід розглядати як
першочерговим завдання органів ПА в державі.
8. Орган – це: частина організму, яка має певну будову і спеціальне
призначення; державна або громадська установа, організація.
Якщо мова йде про державну установу, то під органом слід розуміти
утворення держави, яке призначене для керівництва відповідною галуззю
діяльності держави. У такому випадку органу можуть бути підпорядковані
підприємства, установи, організації, формування тощо і органи управління ними:
регіональні і місцеві.
На теперішній час існує декілька визначень взаємодії як категорії. Найбільш
конструктивними вбачаються така як [2]: взаємодія – це заздалегідь узгоджені дії
суб’єктів взаємодії, що ведуться кожним із суб’єктів взаємодії з метою виконання
властивих їм завдань за рахунок витрати частки власних ресурсів для успішного
виконання завдання взаємодіючим суб’єктом при відповідній витраті нею частки
своїх ресурсів в інтересах протилежного суб’єкту взаємодії.
Отже, для подальшого удосконалення організації взаємодії владних
організаційних структур, політичних партій та громадських організацій на
регіональному рівні в Україні, слід визначити доцільну частку можливостей
суб’єктів взаємодії заради досягнення виконання загальнодержавного завдання.
9. Завдання – те, що потребує виконання, вирішення [1].
У праці [3], автор визначає взаємодію як систему відносин, що змінюється
між взаємозалежними елементами, сутність якої є обмінний процес. Дійсно, в
основу взаємодії покладено саме обмінний процес, тобто процес взаємної
витрати власних ресурсів в інтересах взаємодіючої сторони з метою підвищення
ефективності вирішення власного завдання (державницького завдання). При
цьому методологічно неприпустимо розглядати взаємодію як певна
домовленість суб’єктів взаємодії. Цей процес повинен бути скерованим одним
органом управління (так званою «надструктурою» системи взаємодії). У межах
теми дослідження надсистема – законодавча база, яка забезпечує процес
організації та здійснення взаємодії владних організаційних структур, політичних
партій та громадських організацій на регіональному рівні в Україні.
Закономірності взаємодії – науковий напрям, який обґрунтовує взаємодію
суспільства з владними організаційними структурами, політичними партіями та
громадськими організаціями на регіональному рівні в Україні.
Використовуючи закономірності взаємодії зазначених суб’єктів можливо
визначити гармонійні відносини між суспільством з владними організаційними
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структурами, політичними партіями та громадськими організаціями на
регіональному рівні в Україні.
Напрямом подальшого дослідження може бути розроблена графічна модель
взаємодії владних організаційних структур, політичних партій та громадських
організацій на регіональному рівні в Україні.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Зростання регіональної ролі в розвитку держави, модернізація
управлінських механізмів регіонального та місцевого рівня дають можливість
розуміння сучасного етапу державно-управлінських змін в Україні. Аби досягти
стратегічні цілі у розвитку регіонів необхідно побудова ефективного
інструментарію, до якого сучасні дослідники відносять державно-приватне
партнерство (ДПП). Досвід значної кількості країн світу щодо залучення
можливостей проектів ДПП, дає впевненість, що інноваційний спосіб поєднання
можливостей держави та суб’єктів підприємницької діяльності має значні
перспективи та потенціал використання у вітчизняних умовах. Використовуючи
кращі сторони державного та приватного власника у переважній кількості сфер
економічної діяльності, державно-приватне партнерство може стати драйвером,
який надасть поштовх щодо посиленого соціально-економічного розвитку на
регіональному рівні.
Нестабільність макроекономічних умов в даний час обумовлює зміни в
принципах і підходах щодо здійснення регіональної політики в економічній
сфері, зростає переконаність, що досягнення довгострокових цілей розвитку
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регіону неможливо без взаємовигідної зацікавленої участі в цьому приватного
сектора. Зважаючи на обмеженість бюджетних можливостей регіону
здійснюється вибіркове державне залучення фінансів у соціально важливі
проекти, що стримує конкурентоспроможність всього соціально-економічного
потенціалу в регіоні, а тому потрібне залучення до участі в таких проектах
приватного капіталу. Саме тому в регіональній практиці продовжує набирати
популярність форма економічної взаємодії – ДПП.
Прийнята послідовність відображення суб’єктів партнерства в
формулюванні ДПП вказує на чільну роль держави в спільних проектах. В
окремих випадках використовується формулювання «приватно-державне
партнерство», задля акцентування важливої ролі приватного власника [1, с. 104].
ДПП є важливою інституційною інновацією в сфері інфраструктури та
надання державних послуг під впливом неолібералізму і нового державного
управління [2]. В цілому, ДПП вважається довгостроковим партнерством на
основі договорів між представниками державного і приватного секторів [3].
А. А. Спіридонов приводить своє бачення широкого і вузького розуміння:
«У широкому розумінні ДПП є офіційною конструктивною взаємодію
державних структур і приватного бізнесу не лише в економіці, але і в політичній,
культурній, науковій сфері. У вузькому розумінні державно-приватне
партнерство є взаємодією приватного власника і владних структур в межах
вирішення публічно важливих проектів, які відносяться до загальнодержавного
пріоритету» [3].
Знаходження найбільш ефективних і результативних регіональних рішень
в сфері державно-приватного партнерства повинно стати ключовим
інструментом утвердження поступового економічного зміцнення регіонів, і в
першу чергу – нарощуванні інфраструктурного потенціалу у вигляді будівництва
і модернізації комплексу взаємопов’язаних суспільно-значущих об’єктів в
регіоні, які обслуговують населення і бізнес. Це стане драйвером економічного
зростання, основою модернізації і фактором підвищення регіональної
конкурентоспроможності.
Традиційна функція по забезпеченню потреб населення і економічних
суб’єктів в певних суспільних благах покладено на гаранта соціальної
стабільності – державу. Отже, підтримка і розвиток інфраструктури входить в
число прямих функцій державних органів.
Економічна особливість інфраструктури полягає в її обов’язковій
відповідності майбутнім обсягам господарської діяльності і потребам населення.
Випереджаючі темпи удосконалення інфраструктурного напряму економіки є
необхідною умовою підтримки значного підйому економічного зміцнення.
Іншими словами, в сфері інфраструктури державні органи повинні безперервно
підтримувати перевищення пропозиції над попитом. Здійснюючи модернізацію
інфраструктури на замовлення держави, державно-приватне партнерство
закладає фундамент подальшого зростання економіки, тому ефективне
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

271

функціонування даного інституту і його поступальне зміцнення вимагають
всебічних стимулюючих процесів органів державної влади.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕСТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Реалізація інфраструктурних проектів за допомогою державно-приватного
партнерства (ДПП) поширюється в сучасних умовах, а його механізми
дозволяють поєднувати кращі сторони партнерів, що актуалізує завдання
поглибленого, всебічного теоретичного та методологічного опрацювання та
формування інноваційних відносин держави та приватного сектору. Тому
необхідність і актуальність досліджень, спрямованих на удосконалення та
формування системи взаємодії сфери торгівлі, у якості приватного сектору, з
органами влади в межах реалізації угод державно-приватного партнерства, як
ефективної організаційної форми взаємодії, є важливим науковим завданням.
Досліджуючи надзвичайно важливу задачу створення системи взаємодії сфери
торгівлі з органами державної влади в процесі державно-приватного
партнерства, слід зазначити, що ДПП – це важливий механізм, що дає
можливість активізувати інвестиційну діяльність підприємств торгівлі та
розширити вплив державного сектору, що дозволить прискорити вирішення
питань стратегії розвитку та модернізації вітчизняної економіки.
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Державно-приватне партнерство поступово починає займати чільне місце
в економічному середовищі, вирішуючи проблемні питання суб’єктів державної
влади та приватними ми суб’єктами господарювання різних галузей економіки, і
особливо зазначене питання має бути розглянуто в сфері торгівлі, яка на даний
час не мала законодавчої, правової та економічної підтримки із залученням
механізмів ДПП. Реалізація суспільно важливих проектів шляхом державноприватного партнерства є розповсюдженим способом залучення додаткових
ресурсів у багатьох країнах світу та загалом в сучасних умовах, враховуючи
надзвичайно широку функціональність механізмів його організації та
функціонування, що встановило перед управлінською наукою потреби
створення всебічного теоретичного та методологічного інструментарію,
моделей, розробки принципів, практичних рекомендацій для державного та
приватного секторів.
Як відомо, український досвід застосування механізмів ДПП на сьогодні
можна вважати замалим, дещо обмеженим у окремих сферах можливого
партнерства, також не всі наявні практики застосування ДПП стали успішними.
ДПП чи не єдиний ефективний інструмент, що дозволяє активізувати
інвестиційну діяльність приватного та державного секторів, а це, в свою чергу,
прискорює реалізацію стратегічних напрямів розвитку та модернізації
національної економіки. Державно-приватне партнерство у стратегічних
документах визначається як ключовий механізм впровадження державної
політики щодо модернізації української економіки, вирішення нагальних
соціально-економічних проблем.
У науковій літературі існує досить велика кількість робіт, присвячених
вивченню питань забезпечення процесів державно-приватного партнерства. У
фаховій літературі відсутня єдність думок щодо сутності та змісту державноприватного партнерства. На думку Р. Бачо, ДПП є організаційним й
інституціональним об’єднанням держави та приватного бізнесу, що має на меті
реалізацію соціально важливих планів на державному рівні або на окремих
територіях [1]. Взаємодія двох партнерів дає можливість виявити управлінський
потенціал і технологічний рівень приватного сектору та регулюючі можливості
й захист суспільних інтересів, що є сильною стороною державного сектора.
Результатом стає новий рівень надання суспільних послуг, що відчувається
безпосередньо кожним споживачем таких послуг. Що стосується інституційних
питань, то вони вказують на залучення громадського сектору та його здатність
створювати умови для розвитку партнерства [2].
Слід відмітити, що у зазначених вище визначеннях ДПП містяться
положення дискусійного характеру. Не можна вважати ДПП будь-якою
взаємодією державних та приватних суб’єктів, які мають характер
неврегульованого спеціальним нормативним і організаційним забезпеченням, та
вузьким бачиться думка, що ДПП є удосконаленням управлінських дій лише за
рахунок матеріальних активів і об’єктів. На погляд авторів, зазначене бачення
видається звуженим. Крім того, держава у державно-приватному партнерстві,
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отримуючи соціально важливі об’єкти, надаючи суспільству послуги, витрачає
доволі значні кошти та несе тягар багатьох ризиків. Хибним є підхід, який не
враховує необхідності для розвитку ДПП формування та забезпечення
спеціальних компетенцій державних службовців, які виконують функції
пов’язані з реалізацією проектів державно-приватного партнерства. Відсутність
чітких критеріїв віднесення проектів ДПП не сприяє організаційному процесу
щодо підготовки та відбору необхідних проектів. За окремими виключеннями,
поза увагою науковців залишається співпраця держави та бізнесу у сфері
безпеки, подоланні наслідків від надзвичайних ситуацій, пенітенціарній системі.
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УПРАВЛІННЯ
В Україні на сьогодні відсутні системні заходи щодо реформування
публічного управління, але ж вивчення світового досвіду відкриє доступ до
надбань, напрацювань та найкращих практик зарубіжних країн. З урахуванням
індивідуальності кожної країни, трансформаційних та глобалізаційних процесів
у світі, на сьогодні для України сформований виклик, за яким реформування
публічного управління має відбуватись на основі вивчення світового досвіду, але
ж зі створенням власної оригінальної системи управління, яка б враховувала
особливості культурного, історичного і політичного розвитку нашої держави. Це
є передумовою подальшого становлення та удосконалення демократичних
інститутів, розвитку правової держави, відпрацювання та формування якісних
механізмів публічного управління.
Питання щодо вивчення публічного управління у сфері розвитку
транспортної інфраструктури в Україні розглянути лише фрагментарно [1, с. 3].
Мета нашого дослідження полягає у аналізі компетенції органів публічного
управління у сфері транспортної інфраструктури.
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В науковій літературі існують різні точки зору щодо класифікації
публічних органів управління у сфері транспорту, проте я вважаю, що дані
органи доцільно класифікувати відповідно до завдань, які вирішує кожен із
органів, а саме: загальні та спеціальні. До загальних публічних органів
управління у сфері транспорту слід віднести ті органи, які визначають засади
внутрішньої політики держави, визначають стратегію державного управління,
мають відповідні координаційні повноваження та вирішують, в основному,
конституційно та законодавчо закріплені стратегічні завдання в зазначеній сфері.
До них належать Президент України, Кабінет Міністрів України. До спеціальних
публічних органів управління у сфері транспорту доцільно віднести ті органи,
що безпосередньо створені для реалізації державної політики в даній сфері.
Також, до вказаних органів можна віднести ті органи до функцій та завдань яких
на законодавчому рівні закріплено здійснення діяльності в сфері транспорту,
проте вказана діяльність не є їх основним завданням або функцією. Так, до даних
органів можна віднести такі: Міністерство інфраструктури України,
Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство Оборони України,
Міністерство охорони здоров'я України, місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування.
Також слід зазначити, що відповідно до завдань, вказані органи
здійснюють свою діяльність за такими напрямками: по-перше, розробка та
прийняття необхідних нормативно-правових актів у сфері транспорту; по-друге,
розробка та прийняття загальнодержавних програм у сфері розвитку д
транспорту, попередження правопорушень в даній сфері; по-третє, створення
умов для сталого та ефективного кадрового, матеріально-технічного,
фінансового, інформаційного та юридичного забезпечення діяльності
спеціальних публічних органів управління у сфері транспорту; по-четверте,
створення умов для організації та проведення реєстраційно-екзаменаційної
діяльності; по-п'яте, здійснення контрольно-наглядової діяльності в зазначеній
сфері.
Транспортна система – це галузь економіки, до складу якої входять:
транспортна мережа всіх видів транспорту, рухомі транспортні засоби, що
обслуговують пристрої, обладнання та споруди, а також система управління
всіма видами транспорту на всіх рівнях. У цьому сенсі поняття «транспортна
система» і «транспорт» тотожні. Дуже часто в економіко-географічній і особливо
економічній літературі під транспортною системою розуміють лише мережу
шляхів сполучення [2, с. 52]. Безумовно, шляхи сполучення – одна з
найголовніших складових транспортної системи, але зводити транспортну
систему тільки до шляхів сполучення не можна. Будучи однією з основних
складових виробничої інфраструктури економіки,транспорт, у свою чергу, має
«власну» інфраструктуру. Інфраструктура транспорту і сукупність транспортних
засобів є основою транспортної системи країни.
Отже, на сьогодні чинне законодавство України не містить однозначного
визначення поняття «транспортна інфраструктура». Також немає єдиного
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підходу до визначення вказаного поняття в науковій літературі – в основному
розбіжність між науковцями полягає в дискусії навколо включення в поняття
«транспортна інфраструктура» рухомого складу, підприємств, що здійснюють
перевезення людей та вантажів, постачальницьких підприємств, галузевих
навчальних закладів тощо. Разом з тим, відповідно до статті 21 Закону України
«Про транспорт», де подається визначення поняттю «єдина транспортна система
України», до якої входять всі види транспорту та шляхів сполучення, зазначено,
що єдина транспортна система повинна відповідати вимогам суспільного
виробництва та національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру для
надання всього комплексу транспортних послуг, у тому числі для складування і
технологічної підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати
зовнішньоекономічні
зв'язки
України.
Таким
чином,
транспортна
інфраструктура є складовою частиною єдиної транспортної системи та
покликана забезпечити умови її функціонування, тому не включає в себе
рухомий склад, підприємства, що здійснюють перевезення пасажирів та
підприємства, які забезпечують роботу транспорту.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Нині через економічну кризу, що виникла у світі, сучасні умови
формування підприємств зумовлені нестабільністю і нестійкістю. В результаті
цього власники підприємств і керівники змушенні миттєво адаптуватися до
виникнення несприятливих явищ і вжити всі необхідні заходи щодо запобігання
їх поширення [1]. Функціонування ефективного управління у будь-якій сфері
діяльності може здійснюватися тільки при повному формуванні цілісної системи
підприємства. Тому необхідною умовою життєздатності будь-якого
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підприємства є управління його економічною безпекою, яку розглядають у
якості взаємопов’язаних елементів, що діють як одне ціле [2].
Під терміном «економічна безпека підприємства» мається на увазі такий
стан суб’єкта господарювання, при якому можна запобігти економічним
загрозам і досягти певних завдань бізнесу в умовах конкуренції та можливостей
господарського ризику [3]. Метою забезпечення економічної безпеки будь-якого
суб’єкта господарювання є ефективний захист життєво важливих економічних
інтересів даного суб’єкту від загроз, які можуть завдати величезної шкоди його
діяльності.
Теоретичні основи розробок управління економічною безпекою
підприємства розглядали в своїх наукових роботах ряд вчених. Грещак М. у своїй
праці «Внутрішній економічний механізм підприємства» стверджує, що
механізм управління економічною безпекою підприємства проявляється в
сукупності економічних важелів, організаційної структури і методів впливу на
діяльність підприємства, враховуючи потреби суспільства. Інший вчений
Копитко М.І. у своїй праці звертає увагу на певні цільові орієнтири, як бажані
результати, які необхідно досягти підприємству за допомогою стратегій
економічної безпеки і реалізації своєї політики [1]. Маслак О., Гришко Н.
вважають, що необхідною умовою забезпечення життєздатності підприємств у
ринковій економіці є формування системи управління економічною безпекою,
яку необхідно розглядати як сукупність взаємозв’язаних елементів, що
відокремлені від середовища та взаємодіють із ним як неподільне ціле [4].
Управління економічною безпекою підприємства слід формувати як
підсистему загальної системи управління, яка дуже тісно пов’язана з вирішенням
інших не менш важливих питань підприємства. Механізм управління можна
описати за допомогою схеми [2], в якій наочно описані управлінські дії, провідні
функції і варіанти їх рішень (рис.1).
Управління економічною безпекою підприємства за своїми стратегічними,
тактичними та оперативними рівнями запобігає руйнівному впливу зовнішнього
та внутрішнього середовища на діяльність підприємства і зниженню до такого
рівня, коли підприємство не може функціонувати без загроз стабільності його
діяльності [2].
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Рис. 1 Концептуальна схема механізму управління економічною
безпекою підприємства
Таким чином, система управління економічною безпекою підприємства
представляє собою відносно самостійну підсистему управління підприємством,
без якої діяльність об’єкта господарювання приречена на провал.
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АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДОПОМОГИ ОСОБАМ ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВІДУ (ЗАХИСТУ)
Актуальність даної теми полягає у тому, що зарубіжні країні більш
розвинуті у плані соціального супроводу або захисту вразливого населення та
тих, хто потребує сторонньої допомоги, аналіз їх досвіду може вдосконалити
надання соціальної допомоги особам, які її потребують в Україні.
Вітчизняні та зарубіжні науковці досліджували низку проблем, пов’язаних
зі станом соціального захисту населення в розвинутих країнах. Так, у роботах М.
Кашуби [1], А. Добрянського [2], А.Й. Капської [3], О.В. Березіна [4] М. Є.
Чайковського [5] та ін., найбільша увага приділялась соціальній політиці у сфері
соціального захисту населення. Автори зазначають важливість соціальноетичної культури соціального працівника, роблять наголос на сповідуванні
сімейних цінностей, що є основою соціального благополуччя країни у цілому,
виділяють завдання України у соціальній політиці. На думку авторів
дослідження, досвід інших країн може надати багато варіантів вирішення питань
соціального захисту населення, які наразі присутні в Україні.
Зарубіжний досвід таких країн, як Німеччина, Франція, США та
Великобританія, дає зрозуміти, що соціальна сфера є найголовнішим напрямом
державної політики, важливим завданням є надання сім'ям (особам), які
перебувають у складних життєвих обставинах (СЖО), ряду соціальних послуг.
Установлено, що для цих країн найголовнішим місцем є сім’я, вважається, що
саме лад у родині та тісні сімейні стосунки сприяють соціальному захисту
населення у цілому. У цих країнах, велику увагу приділяють догляду вдома та
обслуговуванню дітей-інвалідів.
Наприклад, у Німеччині, є такі форми соціальної допомоги сім'ї, де є дітиінваліди або особи, що потребують сторонньої допомоги вдома як [1]:
−
консультування родин, які мають проблеми та самі подолати їх не
можуть;
−
пошукова сімейна терапія;
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−
менеджмент активізації сім'ї (концентрується на кризовій ситуації
сім'ї, якій загрожує дезадаптація);
−
«сім'я у центрі уваги» (допомога надається одноразово або декілька
разів.)
Також можна додати, що для таких дітей є спеціальні навчальні заклади,
які враховують їх усі вади, вони навчаються разом з такими ж дітьми, як і вони,
це допомагає уникнути булінгу, або ображання які трапляються у звичайних
школах.
У Великобританії є спеціальні волонтери, які допомагають доглядати
пенсіонерів, дітей-інвалідів та людей інших вразливих категорій, які потребують
догляду вдома та сім’ї, які не можуть самостійно виховувати або піклуватися про
члена родини [4]. Для цього влада виділяє кошти, які виплачуються виключно з
державного бюджету, або бюджетів місцевих органів влади.
Уряд США створив дві організації: «Американську службу сім'ї» (Family
Service America), яка забезпечує громадські зв'язки і освітні програми, виступає
спонсором досліджень і публікацій у галузі соціальної роботи з сім'ями, бере
участь у формуванні державної соціальної політики і надає рекомендації
законодавчим органам про потреби американських сімей, та «Організацію з
надання послуг сім'ям» (Family Service Organization), яка надає соціальні послуги
сім’ям, які мають дітей-інвалідів та осіб, які потребують догляду вдома.
За останні роки в Україні зменшилась кількість людей, які потребують
соціальної допомоги, бо збільшилась кількість установ, які надають відповідні
послуги, але на превеликий жаль, коштів на допомогу особам, які потребують
догляду вдома та соціального обслуговування не вистачає, тому існують
добровільні волонтерські організації, такі як «Фонд добрих людей», «Червоний
хрест», «Крила надії» та інші, які збирають кошти та допомагають нужденним,
підтримуючи їх життя [5]. Також, важливою причиною є зниження
народжуваності в країні, що спричинило навіть закриття деяких дитячих садків
та шкіл. Із 1 квітня 2019 року в Україні уряд збільшив матеріальну допомогу для
багатодітних сімей, для тих які мають три і більше дітей. Вона становить у місяць
1700 грн. і виплачується дітям до 6 років. Питання допомоги малозабезпеченим
сім’ям відбувається відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям» і залежить від розміру сукупного доходу
сім’ї. Важливу роль у допомозі надання соціального захисту населення у
Німеччині, США та Великобританії відіграють волонтери. В Україні
волонтерство з’явилося на початку 1990-х, а офіційно його визнано Постановою
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1895 «Про затвердження
Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг» [6].
За останні роки кількість громадських об’єднань за даними Державної служби
статистики збільшилась на 15 тисяч об’єднань – з 71 074 у 2016 році до 85 639
станом на 1 грудня 2018 року [7]. Більша частка таких об’єднань допомагають
військовим і лише 10% надають соціальні послуги. До позитивних змін з цього
питання можна віднести розвиток волонтерства взагалі та розвиток онлайн –
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волонтерства. Так, Ukrainian Volunteer Service – громадська організація, яка
розвиває волонтерство та волонтерські спільноти заради позитивних змін в
Україні, спільно з Міністерством молоді та спорту та «Волонтерами ООН» в
Україні, розробили перший в Україні курс з волонтерського менеджменту.
Підсумовуючи інформацію, яка розглянута у дослідженні, автори
пропонують такі головні завдання для вдосконалення надання соціальної
допомоги особам, які його потребують в Україні:
− збільшення уваги до сім’ї, збереженню сімейних цінностей;
− посилення цільової спрямованості соціальних програм, поглиблення
адресності;
− створення мотиваційних умов для розвитку волонтерства в Україні з
надання послуг сім’ям, які мають дітей-інвалідів та осіб, які потребують догляду
вдома.
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академії державного управління при Президентові України
ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Державні цільові програми спрямовані не на суб’єкт управління, його
складові елементи і сформовану організаційну структуру, а на компоненти
програми і програмні дії. Відповідно до статті 1 Закону України «Про державні
цільові програми», державна цільова програма (далі – ДЦП) ˗ це комплекс
взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання
найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або
адміністративно-територіальних одиниць, які здійснюються з використанням
коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання,
складом виконавців, ресурсним забезпеченням [2]. Рішення соціальноекономічних проблем регіону, міста, села, селища, району отримують правовий
статус, акумулюються необхідні для цього кошти, а завдання реалізації
намічених заходів набуває обов’язковий характер. Програмно-цільовий метод
управління зарекомендував себе досить дієвим інструментом підвищення
ефективності функціонування і розвитку територіальних соціо-екологоекономічних систем. Нажаль, методологічні принципи програмно-цільового
управління в даний час дотримуються далеко не завжди, і досить часто
підміняється поточним адміністративним управлінням.
Забезпечення розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць
шляхом прийняття відповідних ДЦП досягається за рахунок концентрації
фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів на напрямах, що
пов’язані з їх розвитком, а також координації діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій.
Важливим чинником підвищення ефективності прийняття та реалізації
ДЦП є надання певним територіям статусу випереджаючого соціальноекономічного розвитку [1]. Це обумовлюється тим, що стійкість розвитку певної
територіальної громади безпосередньо залежить від подолання історично
закладених протиріч в механізмах ефективної організації виробництва та
розподілу праці через прискорене утворення майданчиків для інноваційного
конкурентоспроможного виробництва сукупного суспільного продукту,
здійснення інституціональних трансформацій щодо забезпечення іншої системи
життєзабезпечення території на якісно новій основі.
Важливо відзначити, що розробка ДЦП здійснюється за умови існування
проблеми, вирішити яку неможливо засобами територіального управління і
потребує державної підтримки. Крім цього, мета програми має відповідати
пріоритетним напрямам державної політики.
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Фінансування ДЦП є проектним та відзначається такими особливостями [5]:
˗
надання фінансових ресурсів не під існуючі, а під зовсім нові проекти,
що мають генерувати інші, нові грошові потоки, активи, соціальні блага тощо;
˗
створення особливої структури з метою реалізації інвестиційного
проекту;
˗
можливість відокремлення грошових потоків проекту від інших
грошових потоків.
Переваги такого фінансування як методу залучення та використання
довгострокового позикового капіталу для проектів, що сприяють розвитку
територіальних громад, обумовлені можливостями надання позик під грошовий
потік, що генерується лише самим проектом. Відповідно успішність проектного
фінансування залежить від детальної оцінки змісту проекту, обґрунтування
фінансово-економічних показників ефективності, операційних ризиків, а також
ризиків щодо формування доходів і їх розподілу між учасниками [4].
Бюджетні кошти, що витрачаються на фінансування ДЦП є більш
прийнятними від корпоративного фінансування, яке не здатне здійснити
довгострокове фінансування і може бути орієнтоване не стільки на отримання
прибутку, як на вирішення багатьох соціальних, побутових, екологічних
проблем громади. До того ж, корпоративне фінансування може відрізнятися
недостатністю обсягів, короткими термінами та високою вартістю. При цьому
треба виходити з того, що держава має повернути собі суверене право
продуктивної емісії грошово-кредитних коштів, що є одним з важливих чинників
зламу колоніально-олігархічної моделі економіки і врятування країни від
хронічної боргової залежності та невиправданого розпродажу її багатств
(природні надра, підприємства, інфраструктурні об’єкти тощо) [ с. 258˗260].
Таким чином, система заходів забезпечення розвитку територіальних
громад має включати реалізацію державних цільових програм, що спрямовані на
підвищення соціально-економічного розвитку територій із обов’язковим
впровадженням нових виробництв інноваційного типу. При цьому необхідно
здійснити підвищення як ефективності, так і якості контролю використання
фінансових ресурсів на державному та місцевому рівнях.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МОРСЬКИХ ПОРТІВ НА
ОСНОВІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Економічні суб’єкти, в першу чергу, мають на меті отримати прибуток;
серед другорядних цілей, які забезпечують досягнення основної мети, можуть
бути такі, як підвищення кваліфікації співробітників, зростання рівня
вантажообігу, зниження собівартості послуг, покращення рівня фінансових
показників і т.д. Одним з найефективніших методів досягнення таких цілей
економісти вважають державно-приватне партнерство (ДПП).
ДПП вказане серед ключових механізмів реалізації політики модернізації
економіки України, вирішення важливих соціально-економічних проблем.
Реалізація масштабних модернізаційних проєктів в різних секторах економіки
потребує значних інвестиційних ресурсів, потужним джерелом яких може стати
приватний бізнес. Успішний розвиток ДПП як механізму активізації
інвестиційної діяльності та залучення приватних інвестицій у стратегічно
важливі для держави сфери можливий лише за умови, коли буде забезпечено
баланс інтересів держави і приватного інвестора [2]. У розрізі забезпечення
економічної безпеки морських портів вбачаються деякі відмінності від
загального розуміння ДПП в Україні.
Якщо розглядати ДПП як метод підвищення рівня економічної безпеки
морського порту, необхідно аналізувати його механізм для ситуацій, у яких
держава або підприємства, що їй підпорядковуються, має на меті за рахунок ДПП
зберегти свої позиції, оминути кризового стану за рахунок досягнення певних
цілей. Із врахуванням особливостей функціонування портової галузі у кризовому
стані та сформованого переліку цілей пропонується авторське визначення ДПП
у сфері забезпечення економічної безпеки. Так, під державно-приватним
партнерством у сфері забезпечення економічної безпеки морського порту
розуміємо таке партнерство державного та приватного (одного або кількох)
підприємств, яке методами економічної взаємодії, планування, стимулювання та
контролю суб’єктів господарської діяльності попередить настання кризового
стану та/або сприятиме його санації (за необхідністю).
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ДПП в Україні набуває різних форм, і для прийняття ефективних рішень
про співпрацю пропонується проводити деякі дослідження стану своєї
економічної безпеки та ефективності взаємодії з тим чи іншим партнером.
Важливим елементом аналізу взаємодії є вибір форми ДПП: концесійний
договір,
договір управління майном, договір про спільну діяльність, інші
договори.
За даними центральних та місцевих органів виконавчої влади, в Україні
станом на 01.01.2020 р. на засадах ДПП укладено 187 договорів, з яких
реалізується 52 договори (35 – договорів концесії, 15 – договорів про спільну
діяльність, 2 – інші договори), 135 договори не реалізується (4 договори –
закінчено термін дії, 18 договорів – розірвано, 113 договорів – не виконується).
Оптимальним варіантом для України є концесійні угоди, що підтверджує
офіційна статистика. Серед українських портів проекти концесійних угод
готуються для портів Херсон, Ольвія і Чорноморськ [1,2]. Однак, концесійні
угоди, окрім явних переваг мають і свої недоліки, для вирішення яких було
проаналізовано досвід європейських партнерів, а також можливість та
особливості використання механізму ДПП в українських реаліях.
Економісти виділяють 5 груп ризиків, які впливають на процес державноприватної взаємодії [3]: технічні, ринкові (маркетингові), фінансові, екологічні
та політичні ризики.
Вважаємо доцільним ввести ще категорію «соціальні ризики», – ризики,
що понесе суспільство в разі невдачі, наприклад, збільшення безробіття в регіоні,
погіршення економічного стану, зменшення загального рівня життя населення
внаслідок реалізації проекту.
Для отримання максимального ефекту від співпраці держави із приватним
сектором слід дотримуватись наступної послідовності дій, яка сприятиме
найбільш адекватному вибору виду контракту, який принесе найбільший
позитивний ефект для всіх учасників договору.
Реалізація програми партнерства має реалізовуватися під наглядом
конкретних органів з боку держави та перевірятись за контрольними точками, за
необхідністю бути скорегованою у відповідності до процесу реалізації програми
партнерства та зовнішніх факторів впливу.
Реалізуючи послідовно етапи програм ДПП, всі сторони контракту
отримають позитивний ефект від співпраці: держава – фінансові ресурси,
технологічні ресурси, управлінські кадри; приватний партнер – об’єкти
інфраструктури, територію, основні фонди, податкові пільги.
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менеджменту та публічного адміністрування
Харківський національний університет будівництва та архітектури
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ
ШИРОКОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Післядипломна освіта (ПО) – в українському законодавстві визначається
як спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом
поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або
отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньокваліфікаційного рівня та практичного досвіду [1].
Згідно з таким державним визначенням, ПО створює умови для
безперервності та наступності освіти і включає: перепідготовку – отримання
іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня
та практичного досвіду; спеціалізацію – набуття особою здатностей виконувати
окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціальності;
розширення профілю (підвищення кваліфікації) – набуття особою здатностей
виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності; стажування
– набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності.
Особа, яка пройшла перепідготовку і успішно пройшла державну
атестацію, отримує відповідний документ про вищу освіту. Особа, яка успішно
пройшла стажування або спеціалізацію чи розширила профіль (підвищила
кваліфікацію), отримує відповідний документ про післядипломну освіту.
Післядипломна освіта є підґрунтям до руху управлінця органів публічного
адміністрування в Україні службовою драбиною. Механізм такого руху подано
на рис. 1.
Як відомо, функції управлінців органів публічного адміністрування (ПА)
визначаються основними положеннями законодавчої бази [2, 3] та подані в
інших працях [4, 5]. Зазначені функції визначають діяльність управлінця у
сферах: управління соціальною політикою; національної безпеки держави.
Соціальна політика – це суспільний феномен, що поєднує різноманітні
багатофакторні складові такі як: конституційно-правові, інституціональні;
управлінські регулятивні та саморегулятивні, глобальні, національні, державні,
наддержавні, громадські, гуманістичні, праксеологічні (ціннісні), комунікативні
та ін. Національна безпека країни – захищеність життєво важливих інтересів
особи, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.
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Управлінець органів публічного адміністрування

Функції визначаються основними положеннями законодавчої бази.
Діяльність управлінця органів публічного адміністрування забезпечує:
1) ефективний процес управління соціальною політикою
в державі;
2) національну безпеку і її складові:
а) економічну; безпеку; б) енергетичну безпеку; в) продовольчу безпеку;
д) інформаційну безпеку тощо.
Процес формування кадрів управлінців потребує:
1) наявність необхідного кадрового потенціалу; 2)
уточнення функцій органів публічного
адміністрування в сучасних умовах; 3) створення
системи підготовки та перепідготовки управлінців
органів публічного адміністрування

Заходи
1. Виконання пункту 3.
2. Виконання пункту 3.
3. Реалізація на практиці
пункту 3

Система підготовки управлінців органів публічного адміністрування
Механізм руху управлінців органів публічного адміністрування службовою
драбиною
Первинна вузівська
підготовка
Практична робота

Оцінювання ефективності
підготовки управлінців органів
публічного адміністрування

Кроки руху
службовою
драбиною

Післядипломна
вузівська підготовка

Практична робота

Прийняття рішення щодо
перепідготовки управлінців
органів публічного
адміністрування
Оцінювання ефективності
підготовки управлінців органів
публічного адміністрування

Рис.1. Система підготовки управлінців органів публічного
адміністрування в Україні
Головними об’єктами національної безпеки є: громадянин – його права і
свободи; суспільство – його духовні та матеріальні цінності; держава – її
конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканість
кордонів.
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

287

Основними принципами забезпечення національної безпеки є: пріоритет
прав людини, верховенство права, пріоритет договірних (мирних) засобів у
вирішенні конфліктів; адекватність заходів захисту національних інтересів
реальним та потенційним загрозам; демократичний цивільний контроль за
воєнною сферою, а також іншими структурами в системі забезпечення
національної безпеки; дотримування балансу інтересів особи, суспільства та
держави, їх взаємна відповідальність; чітке розмежування повноважень органів
державної влади. Реалізація зазначених функцій потребує відповідної підготовки
управлінців органів ПА, яка забезпечується відповідним процесом формування
кадрів управлінців Цей процес вміщує первинну вузівську підготовку та
післядипломну вузівську підготовку.
Отже, широке впровадження післядипломної освіти є запорукою
удосконалення організації кадрового забезпеченням органів ПА в Україні.
Напрямом подальшого дослідження є аналіз післядипломної освіти за кордоном
з метою подальшого удосконалення організації кадрового забезпеченням органів
ПА в Україні.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ Й
СУСПІЛЬСТВОМ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сучасні реалії – не тільки пандемія (covid-19), яка охопила майже весь світ
і викошує десятки тисяч людей по деяким країнам, а це й четверта промисловоінформаційна революція, яка підвищила продуктивність суспільної праці до
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такого рівня, що вчені заговорили про необхідність введення „податків на
роботів”, тобто на ті підприємства фірми, які залишають людей поза
роботою – безробітними стають люди з найменш креативними та
інтелектуальними професіями (бухгалтери, водії різних видів транспорту,
оператори технічних систем, секретарі- референти, торговельні робітники тощо).
Деякі вчені навіть заговорили про необхідність запровадження так званого
„безумовного базового доходу”, завдяки якому люди могли б прожити зі своїми
сім'ями і зовсім не працювати (виникає тоді питання: „А для чого тоді жити?”
або „Який сенс життя взагалі?”).
Для менш розвинених держав світу (в тому числі й України), які в своєму
розвитку відстали від розвинених країн на пів-століття й більше, взагалі виникає
питання подальшого їх існування як незалежних (суверенних) країн,
забезпечення їх більш-менш самостійного функціонування й розвитку,
враховуючи й те, що в сучасних умовах (пандемія, загострення конкуренції між
розвиненими країнами за різні види ресурсів, в тому числі й трудові, найбільш
кваліфіковані й професійні, впровадження все більш протекціоністської
політики в міждержавних відносинах) це зробити стало значно складніше.
Тому в таких умовах (а для України – це ще й необ'явлена війна на Донбасі,
анексія та окупація частини території країни, інформаційна війна з боку Росії
тощо), як підкреслюють провідні вчені й відповідальні політики, всім верствам
населення, політичним партіям і професійним рухам, громадським організаціям,
президенту і уряду треба об'єднатися і разом розробляти стратегічні
законопроекти і програми економічного та соціального розвитку країни,
враховуючи всі ресурси (внутрішні й зовнішні, але без кабальних умов з боку
міжнародних фінансово-економічних організацій і провідних країн світу),
приймати ці законопроекти й програми на консенсусній основі, а з найбільш
спірних питань, як наприклад, запровадження ринку сільськогосподарських
земель в країні, тільки порадившись з суспільством через проведення
всенародних референдумів, що обіцяла зробити на початку свого правління
нинішня влада.
До таких стратегічних програм розвитку, на нашу думку, слід віднести
цільові програми розвитку науки, освіти, охорони здоров'я, які прямо впливають
на розвиток людського капіталу в країни, а також модернізації економіки країни
(промисловості, в першу чергу), реформування банківсько-кредитної і
фінансової систем, підтримки й розвитку малого і середнього бізнесу,
деолігархізації й децентралізації країни тощо.
Серед більшості вітчизняних економістів уже досить давно сформувалася
єдина думка, що в Україні, яка за майже 30-ти років свого існування внаслідок
недолугих і несистемних реформ втратила власну промисловість (особливо
обробну), потрібна нова індустріалізація або модернізація (неомодернізація)
економіки, але з урахуванням вимог 4-ї промислової революції, мобілізації всіх
внутрішніх і зовнішніх ресурсів, впровадження елементів протекціоністської
економічної політики і в цілому більш ефективної (в усіх аспектах) національної
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політичної системи управління. Ми приєднуємося до тієї думки, що для України
швидше за все підійде перехід до комплексної, системної модернізації, яка
повинна поєднати розвиток двох типів модернізації – первинної та вторинної,
яка базується на 5-му та 6-му технологічних укладах, 4-й промисловій та 4-й
інформаційній революціях, які характеризуються широким впровадженням
мережевих структур в усі сфери життєдіяльності людства, активній участі
держави в цих процесах, але при сильному громадському контролі з боку
громадянського суспільства. З урахуванням специфічних особливостей, в яких
сьогодні знаходиться Україна, доцільним було б, на нашу думку, впроваджувати
досвід таких країн як Ізраїль, Туреччина, деяких країн Ближнього Сходу, які
мають модернізовано-мілітаристські моделі економіки з потужною підтримкою
освіти, науки, медицини, національної культури й соціальним захистом широких
верств свого населення.
Очевидно, що потребує змін і політична система країни. Як показує майже
30-ть років існування парламентсько-президентської системи (а фактично
президентсько-парламентської), олігархату, який утворився під керівництвом
другого президента України (Л.Д.Кучми), завжди вдавалося проводити в
парламент і на керівні посади в уряді своїх представників, які успішно лобіювали
інтереси різних олігархічних груп. Фактично, як підкреслюють деякі експерти і
вчені, олігархату вдалося „приватизувати державу”.
Тому сьогодні для проведення системних і послідовних реформ у вказаних
вище сферах потрібні високопрофесійні і відповідальні, патріотично
налаштовані політики й чиновники різних рівнів – справжня політична еліта, яка
б обслуговувала не інтереси олігархату, а прислуховувалася до потреб та
інтересів народу України, проявляла політичну волю до здійснення цих реформ,
формувала відповідні професійні компетентності та спиралась на знання і досвід
учених і професіоналів у різних галузях і сферах національної економіки.
Нажаль, сьогоднішня влада й керівництво країни поки що не проявили цих
якостей повністю. Тому формування таких якостей – це теж загальне завдання
для громадянського суспільства й влади в сучасних умовах-викликах. Влади, що
керує країною й влади, що знаходиться в так званій „опозиції”. Іншого шляху для
країни немає – наступних майданів вона вже може не витримати.
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РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Підвищення ефективності реалізації завдань у сфері житловокомунального господарства (ЖКГ) України залишається одним із
найактуальнішою та досить непростою проблематикою що хвилює наукове
співтовариство, громадські організації, органів об’єднаних територіальних
громад, населення. Зазначені питання обумовлюються соціальною і технічною
важливістю, яку відіграє сфера життєзабезпечення для соціально-економічного
розвитку держави, муніципальних утворень та регіональних суб’єктів.
Критичний стан підприємств комунальної сфери, падіння рівню оплати послуг,
які надаються, відсутність інвестиційних ресурсів у сфері забезпечення
житловими послугами, неефективна система менеджменту спричинюють
подальші кризові явища фінансово-економічного стану у функціонуванні
підприємств ЖКГ на рівні регіонів України.
Модернізація системи державного управління, посилення ефективності
функціонування економічних відносин в Україні передбачає завдання щодо
комплексного вирішення проблематики, яка перешкоджає українському
суспільству здійснювати поступальний рух. Ключовою проблемою визначають
реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
Забезпечити ефективне функціонування житлово-комунального господарства
України та галузевих підприємств обумовлюється критичним місцем, що займає
сфера життєзабезпечення, вирішуючи встановлені цілі відповідного
функціонування соціальної, економічної, гуманітарної сфер на різних
територіальних рівнях держави.
ЖКГ є самостійною сферою економіки, яка за основну мету
функціонування встановила задовольнити потреби фізичних та юридичних осіб
щодо послуг забезпечення комфортних умов життєдіяльності, а саме:
обслуговування житлового фонду (будинки та помешкання, що використовують
в якості житла) [1, с. 35-36].
Акцентування на забезпечення стимулів щодо ефективної системи ЖКГ в
межах політики посткризового відновлення здійснюється і в європейських
країнах. Про це свідчить структура розподілу фінансових програм
Європейського інвестиційного банку, який сприяє реалізації посткризового
відновлення тих регіонів ЄС, які вимагають фінансової підтримки [2].
Реформування та подальша розбудова житлово-комунальної сфери є системним
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завданням, реалізувати яке має бути на основі залучення розширеного кола
суб’єктів економіки регіонів, органів територіальних об’єднань, зацікавлених
осіб.
Державна політика реалізується шляхом виконання функцій державних
органів щодо регулювання соціальних, правових і економічних аспектів, які
забезпечують досягнення економічним механізмом встановлених цільових
показників та пріоритетних завдань у державній економічній політиці.
Раціональність державного впливу передбачає не продукування опору ринковим
механізмам саморегулювання не дублювання, а слідування діям регулювальних
можливостей, фокусування ринкових регуляторів у відповідному цільовому
напрямі, що дозволить досягнути встановлених державними владними
суб’єктами мети та цільових напрямів мінімізуючи економічні та соціальні
витрати.
Державна політика реформ у житлово-комунальному господарстві
передбачає певні засоби дії на ринкове середовище з допомогою законодавчих
актів, прогнозування розвитку національної економіки, цільових комплексних
програмах, державних замовлень і контрактів, державного інвестування, коштів
державного та місцевих бюджетів, дотування, субсидування, регулювання
податків та надання пільг, державного кредитування, використання державних
резервів, застосування соціально-економічних нормативів, встановлення
галузевих загальнодержавних норм і стандартів, норм амортизації, системи
фіксованих граничних і вільних цін, встановлення єдиної тарифної системи та ін.
Використання достатньо широкого інструментарію дозволить посилити
можливості держави щодо реалізації державної політики у сфері житловокомунального господарства.
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ОЦІНКА КАДРОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
На сьогоднішній день у науковій літературі кадрову безпеку розглядають
як функціональну складову економічної безпеки. Вона досліджується як з
позицій захисту працівників від зовнішніх загроз, так і з точки зору убезпечення
суб’єктів господарювання від несанкціонованих дій з боку власного персоналу
[1].
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Найбільш поширеними на практиці методами оцінки кадрових
ризиків є наступні:
1. Метод аналогій, що спирається на накопичений раніше досвід. Рівень
кадрових ризиків оцінюється на основі порівняння з подіями та ситуаціями, які
неодноразово повторювались раніше.
2. Розрахунково-аналітичні методи, що спираються на підсумки і аналітику
кадрового аудиту. Вони призначені для розрахунку відносно точного кількісного
вираження рівня ризику з використанням внутрішньої інформації самого
підприємства.
3. Статистичні методи, що базуються на аналізі коливань досліджуваних
показників за певний відрізок часу з використанням статистико-математичного
інструментарію (припускається, що розрахунки показників здійснюються згідно
принципів теорії ймовірностей). Дані методи застосовуються, якщо в наявності
є достатньо великий обсяг статистичної інформації для отримання точної
кількісної величини рівня ризику.
4. Експертні методи оцінки ризиків, що спираються на суб’єктивну
інформацію, тобто судження експертів відносно минулих подій та перспектив їх
розвитку в майбутньому. Оцінка рівня ризику здійснюється за допомогою
якісного визначення ймовірності ризикових подій шляхом аналізу факторів
ризику. Методи експертної оцінки дають змогу визначити рівень ризику за
відсутності необхідної інформації для розрахунків або порівняння, а тому
найбільш підходять для ситуації повної невизначеності ризику.
Як зазначається у посібнику ЄС з оцінки ризиків на робочому місці [2], на
практиці доцільно розглядати оцінку ризиків як процес, який складається з
послідовності певних кроків. Кожен крок – це процедура, що передбачає
зосередження на конкретній сфері, в якій виявлено ризик, або поглиблене
вивчення цієї сфери.
У широкому розумінні ці кроки можна описати наступним чином: загальна
оцінка, за результатами якої ризики поділяються на ті, які добре відомі (для яких
заходи контролю вже визначено і їх можна вважати здійсненими), та ті ризики,
що вимагають детальнішого вивчення → оцінка ризиків, для яких потрібне
детальніше вивчення. Цей крок може призвести до подальших кроків, якщо
необхідно буде застосувати досконаліші засоби оцінки ризиків (в більш складних
ситуаціях).
У цілому оцінка кадрових ризиків має на меті:
визначення ризиків, які можна усунути (навіть якщо ця мета не може
бути досягнутою, її завжди слід ставити);
виявлення тих небезпек, відносно яких подальші заходи не є
потрібними;
визначення ризиків, які є добре відомими і для яких можна швидко
запровадити заходи контролю;
визначення аспектів, які потребують ґрунтовнішого аналізу
(зокрема, із застосуванням складніших прийомів).
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Якщо проведення оцінки ризиків потребуватиме додаткових дій, то вони
повинні передбачати низку кроків, зокрема [2]: визначення небезпек у всіх
аспектах роботи; визначення осіб, з якими можуть бути пов’язані додаткові
ризики; аналіз ризику з урахуванням надійності та достатності існуючих
профілактичних або запобіжних заходів; прийняття рішення про те, які нові
заходи необхідно здійснити, для мінімізації ризиків (беручі до уваги кращі
практики); визначення заходів з найбільшою пріоритетністю.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУСПІЛЬСТВА
Розвиток суспільства – це процес, у якому діють, з одного боку, люди,
спільноти, інститути, а з другого – об'єктивні умови, які постають
обмежувальними рамками їх цілей, діяльності та результатів. Основною формою
суспільного розвитку є розв'язання соціальних суперечностей, яке здійснюється
або соціальною еволюцією, або соціальною революцією. Вибір еволюційного
або революційного шляху залежить від зрілості суб'єктивного чинника –
правлячої еліти, її здатності вчасно оцінити стан суперечностей між класами,
етносами, елітою та бюрократією та прийняти вчасно рішення щодо усунення
суперечностей або пошуку компромісу. Соціальна еволюція і соціальна
революція – це якісний перехід суспільств і людства від однієї формації і
цивілізації до інших [1, с.147].
Аналіз досвіду управління соціальним розвитком показує, що в якості
базових принципів визнаються:
- децентралізація, організація діяльності (керівництво) відбувається
шляхом постановки завдань, а не виконанням функцій і встановлених правил;
- результативність: акцент швидше на наслідках діяльності, ніж на
процесах, а відтак, капітал вкладається в результати, а не в наміри;
- інтенсивна орієнтація на споживача: підвищення якості надання послуг,
можливості вибору на конкурентній основі та посилення довіри до влади з боку
приватного сектора і суспільства;
- досягнення змін шляхом пошуку інновацій та запровадження принципів
бізнесу в управлінні державними справами, включаючи аутсорсинг та зовнішні
контракти;
- зниження державних видатків, підвищення спроможності держави до
розвитку та реалізації політики, поліпшення виконання державою функцій
роботодавця та заохочення підприємницького заробітку;
- розвиток професійної етики на державній службі.
Соціальний розвиток слід розглядати в нерозривному зв'язку з соціальною
адаптацією особистості та суспільства взагалі.
Соціальна адаптація - процес взаємодії суб'єкта з соціальним середовищем,
в ході якого узгоджуються вимоги та очікування його учасників. В Україні на
теперішній час спостерігаються посилення соціальної поляризації, диференціації
за рівнями доходів різних груп населення; криза духовної сфери суспільства –
деформація ціннісно-орієнтованої та нормативної структури індивідуальної
свідомості, що призводить до кризи соціальної ідентичності; деградація
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моральних цінностей і трудових установок громадян України; значна соціальна
нестабільність, високий рівень конфліктності в рамках соціальної структури
українського суспільства; зростання суїцидів тощо.
Перед державою стоїть завдання створення умов, що дозволяють сприяти
реалізації здібностей населення і особливо його працездатної частини
безпосередньо своїм інтересам в контексті інтересів усього суспільства, з
переважаючою необхідністю розробок та впровадження цільових соціальноекономічних програм для оптимізації процесів соціальної адаптації. До таких
стратегічних програм розвитку, на нашу думку, слід віднести цільові програми
розвитку науки, освіти, охорони здоров'я, модернізації економіки країни (в
першу чергу промисловості), реформування банківсько-кредитної і фінансової
систем, підтримки й розвитку малого і середнього бізнесу, деолігархізації і
подальшого розвитку децентралізації країни тощо. Очевидно, що потребує змін
також політична система країни і зміни до Конституції України.
У свою чергу, формування цілей, виходячи з реально існуючих соціальноекономічних і політичних проблем, необхідно вирішувати з урахуванням
наявного потенціалу або можливостей соціуму [2, с.29].
Інструменти соціальної політики можна визначити як засоби впливу та
контактування з суспільством або як засоби досягнення певного політичного
результату. Застосування різноманітних інструментів, їх поєднання, допоможе
вирішити соціальну проблему комплексно: попередити її виникнення в
майбутньому та вплинути на вже існуючі наслідки. Згідно з цим визначенням, у
політиці зайнятості України, їх може бути безліч – від виплат по безробіттю та
субсидій на оплату комунальних послуг до фінансування та кредитування малих
підприємств та консалтингових структур, які надають підтримку у
започаткуванні підприємницької справи тощо.
Важливим джерелом і процесом розв'язання соціальних суперечностей в
суспільствах виступає модернізація всіх сфер його діяльності [3, с.35].
Отже, через систему публічного управління формується солідарність між
громадянським суспільством країни і державою як системою владних відносин,
спрямованих на реалізацію цінностей суспільства та досягнення цілей державної
політики, серед яких головною є підвищення добробуту всіх верств суспільства.
Список використаних джерел
1.
Публічне управління: теорія і практика : монографія / Ю. В.
Ковбасюк, В. П. Трощинський, М. М. Білинська [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В.
Ковбасюка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К.: НАДУ, 2011.
212 с.
2.
О. Ю. Оболонський. Розвиток суспільства та публічне управління.
Вісник НАДУ: Серія „Державне управління”, Випуск № 3, 2013. С.33–42.
3.
Базові засади соціального розвитку : наук. розробка / авт. кол. : А. В.
Решетніченко, О. Б. Кірєєва, Г. Д. Голубчик П.Д. та ін. К.: НАДУ, 2012. 52 с.
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

296

М. М. Орлов,
доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри
менеджменту та публічного адміністрування
Харківський національний університет будівництва та архітектури
В. В. Халеп
Старший викладач – начальник ПДС кафедри тактико-спеціальної
підготовки
Національна академія Національної гвардії України
ПРО ДЕЯКІ ДЕРЖАВНИЦЬКІ ПІДХОДИ У СФЕРІ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Як відомо, в Україні питання територіальної оборони (ТрО) регулюються
Законом України «Про оборону України», який був прийнятий ще у грудні 1991
р. [1]. Цей законодавчий акт визначає територіальну оборону України як систему
загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий
період із завданнями: охорони та захисту державного кордону; забезпечення
умов для надійного функціонування органів державної влади, органів
військового управління; стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);
охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій; боротьби з диверсійнорозвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та
антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями;
підтримання правового режиму воєнного стану.
За організацію ТрО на рівні держави відповідає Генеральний штаб
Збройних Сил України (ЗСУ), а у регіонах – органи виконавчої влади у межах
своїх повноважень. До виконання завдань ТрО залучаються, крім ЗСУ, інші
військові формування, утворені відповідно до законів України, органи та
підрозділи Національної гвардії України, органи Національної поліції,
підрозділи Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України та відповідні правоохоронні
органи.
Конкретні завдання і заходи щодо підготовки та ведення ТрО,
повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
військових формувань та основи їх взаємодії визначені у Положенні про
територіальну оборону України, затвердженому Указом Президента України від
2 вересня 2013 р. № 471/2013 [2].
Здавалося б, що зі створенням нормативно-правової бази усі питання,
пов’язані з ТрО у державі, були вирішені. Однак, як завжди, спрацював принцип
відставання теорії від практики. Події у Криму і на сході України
продемонстрували нашу неготовність (з низки причин як об’єктивного, так і
суб’єктивного характеру) захистити суверенітет і територіальну цілісність
країни. До таких питань слід віднести (на досвіді Національної гвардії України
за 2013-2014 р.р.):
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1.
Матеріальні
запаси
матеріально-технічного
забезпечення
відмобілізування, які знаходяться на складах недоторканного запасу не дозволяє
у повному обсязі здійснити відмобілізування нових формувань.
2. Застарілі інженерно-технічні засоби охорони об’єктів потребували
заміни з метою удосконалення виконання завдань бойової служби особовим
складом вартою на об’єктах, які охороняються в мирний час та практична
відсутність інженерно-технічних засобів охорони на об’єктах, які беруться під
охорону.
3. Бойове забезпечення новостворених підрозділів, які будуть виконувати
службово-бойових завдань (СБЗ) у відриві від пункту постійної дислокації
(ППД) військової частини потребували удосконалення, практично відсутній
зв’язок з обмеженими ресурсами військової частини НГУ (новостворених
підрозділів).
4. Практично відсутня організації взаємодії з частинами збройних сил МО
України в зоні відповідальності військової частини НГУ та новоствореного
підрозділу.
Виходячи з ситуації, що склалася, новому політичному керівництву
держави довелося терміново «підганяти» підзаконні акти під реалії сьогодення.
Так, 19 березня 2014 р. Рада національної безпеки і оборони України ухвалила
рішення про створення оперативних штабів при обласних державних
адміністраціях(ОДА) прикордонних областей України, а 30 квітня 2014 р.
керівникам ОДА було доручено розпочати створення батальйонів ТрО в кожній
області України. Того ж дня, згідно з наказом Міністерства оборони України,
обласні військові комісаріати приступили до реалізації цього завдання.
Слід зазначити, що останнього часу намітилися позитивні зміни в системі
ТрО України. Як зазначено у відкритих джерелах, проведені навчання
останнього часу підтвердили правильність курсу на удосконалення зазначеної
системи, так: в період проведення навчань бригади ТрО були забезпечені новим,
якісним речовим майном та зручними берцями, стабільним 3-разовим
калорійним харчуванням; навички з військової справи бійці отримали на
заняттях від досвідчених інструкторів навчальних центрів ЗСУ та громадських
об’єднань оборонного спрямування (в тому числі організацій, що входять до
руху сприяння територіальній обороні України РСТОУ); під час бойових стрільб
учасникам видали боєкомплекти з необхідною кількістю патронів, а не 3
патрони, як раніше (стрільби проводились із використанням штатного озброєння
підрозділів ТрО, у тому числі з ручних протитанкових гранатометів (РПГ)); до
підготовки зборів та проведення занять були залучені всі обласні адміністрації
та військкомати (зокрема, в Херсонській області понад 200 керівників
обласного та районного рівня повністю пройшли програму зборів у складі
бригади, при цьому голова ОДА особисто пройшов її на посаді рядового
стрільця).
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Організаційною перевагою на теперішній час є те, що кожен резервіст
прикріплений до конкретного військового підрозділу. В майбутньому це
гарантуватиме можливість оперативного реагування на виклики часу.
Одним із важливих шляхів підвищення обороноздатності України є
підвищення ефективності ТрО (досягнення бажаних результатів за витрати
мінімальних ресурсів). Разом з тим, в умовах сьогодення, органам державної
влади (центру та регіонів) слід звернути увагу на такі питання у сфері ТрО як:
У працях [3-5] автори виклали визначення та сутність поняття ТрО.
1. Територіальна оборона – комплекс державних і воєнних заходів, які
проводяться для безпосередньої оборони території держави та підтримки на
своїй території бойових дій військ, які можуть діяти самостійно або входити до
складу НАТО. Звідси і зрозуміла ролб органів державної влади та сил охорони
правопорядку (СОПр) в зазначеній системі ТрО.
Для оборони національної території України застосовуються сили ТрО і
Збройних Сил. Звідси і зрозумілі проблеми з організації та підтримання:
взаємодії органів державної влади, СОПр і Збройних Сил; всебічного
забезпечення сил ТрО.
2. Територіальна оборона – комплекс державних заходів, які
здійснюються в регіонах (областях України), де відсутні регулярні війська (сили)
і спрямовуються на координацію управління діяльністю місцевих органів
державної влади, органів військового управління, правоохоронних органів і сил
цивільного захисту населення з метою підтримання правового режиму воєнного
стану, організації протидій противнику, ліквідації наслідків катастроф і
застосування противником (агресором) засобів ураження.
Управління системою ТрО покладається на командування військового
округу воєнного часу. Для підсилення сил ТрО з інших військових округів
можуть передаватися частини регуляних військ (сил) держави. Завдання ТрО
покладаються на сили ТрО та військові частини Збройних Сил, які спеціально
виділені для посилення формувань ТрО.
3. Територіальна оборона – комплекс державних і воєнних заходів,
спрямованих на підтримку та забезпечення бойових двій Збройних Сил держави.
Сили ТрО застосовуються для: охорони важливих об’єктів (в тому числі і
військових); посилення охорони кордону; оборона населених пунктів; участь в
протидиверсійних операціях; ведення бойових дій в тилу агресора
«партизанськими» способами.
Отже, суттєвими проблемами щодо організації та підтримання ТрО в
України слід вважати (питання, які потребують детального дослідження):
організація та здійснення взаємодії трьох складових – органів державної влади,
СОПр і ЗСУ; всебічне забезпечення сил ТрО; охорона та оборона важливих
об’єктів (державних та військових); обґрунтування механізму повернення
контролю над кордоном держави; організація охорони населених пунктів.
Як зазначено у працях [3-5], єдина система ТрО держави остаточно ще не
сформована і має низку проблем, які потребують розв’язання. Вони стосуються
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як законодавчого нормування, так і формування, комплектування, розміщення,
підготовки та застосування сил ТрО , починаючи від завчасної їх підготовки у
мирний час до виконання завдань в особливий період.
Варто відновити функціонування спеціальних формувань (автомобільні,
авіаційні, водні, залізничні, медичні тощо), які, відповідно до ст.1 Закону
України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, мають утворюватися в
мирний час підприємствами, установами і організаціями, а після відповідної
підготовки, передаватися до ЗСУ чи інших військових формувань держави.
Разом з тим, на думку авторів тез, слід звернути на такі питання як:
евакуація населення з зон ТрО в результаті руйнування агресором гребель і
водних загороджень; ефективні дії сил ТрО в зонах: 1) широкомасштабних
пожеж, створених ДРГ агресора; 2) боротьби з шкідливими істотами, закинутими
на територію України агресором; 3) дій штучних супутників землі (ШСЗ), які
можуть викликати землетруси; 4) боротьба сил ТрО з низькочастотними
установками противника, спрямованих на бойові порядки ЗСУ, сил ТрО та
цивільного населення. Що стосується інших проблем у сфері ТрО держави, то
управлінцям органів державної влади, СОПр та ЗСУ слід діяти за
концептуальною схемою наведеною на рис. 1.

Перелік
проблем

Що уже зроблено
із зазначеного
переліку проблем
Окремо науковцями.
Окремо практиками

Що необхідно зробити
із зазначеного
переліку проблем
Окремо науковцями.
Окремо практиками

Перелік завдань для негайного розв’язання
1. Роль органів державної влади у сфері ТрО.
2. Як і чому навчати фахівців
з державного управління (ДУ) та публічного адміністрування (ПА).
3. Хто навчає майбутніх фахівців з ДУ та ПА (їх практичний досвід).

Рис. 1. Концептуальна схема розв’язання певних проблем у сфері ТрО
Напрями подальшого дослідження слід вважати такими: 1) удосконалення
системи підготовка органів державної влади щодо всебічного забезпечення
формувань ТрО; 2) запровадити підготовку ХНУБА майбутніх фахівців у сфері
ПА щодо глибоких знань, навичок та спроможності виконання законодавчої бази
України у сфері ТрО.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПРОБЛЕМУ
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА ПРИВАТНІ ОХОРОННІ
ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ
Публічне адміністрування – це цілеспрямована взаємодія публічних
адміністрацій з юридичними та фізичними особами з приводу забезпечення
реалізації законів і підзаконних актів та виконання частини основних функцій.
Тому однією з основних функцій публічного адміністрування є створення
правових, економічних та інших умов для реалізації інтересів учасників
взаємодії у сучасному суспільстві, зокрема у сфері надання приватних
охоронних послуг [1, с.24].
У сучасних умовах взаємодія органів влади та громадського суспільства
на демократичних засадах реалізується втіленням публічного адміністрування
шляхом визначення його результативності та ефективності [2].
В процесі динамічного розвитку економічних систем результативність та
ефективність публічного адміністрування характеризується взаємодією таких
основних чинників впливу на взаємовідносини суспільства та економіки:
1.
Ситуативних.
2.
Індивідуальних.
3.
Мотиваційних.
Досліджуючи
ситуативні
чинники
ефективності
публічного
адміністрування зазначимо, що до них належать організаційні та соціальні
передумови, які безпосередньо впливають на процес управління: ефективна
структура організаційного утворення, кількість службовців у даній структурі та
психологічно-емоційний рівень колективу.
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Аналізуючи індивідуальні чинники варто відзначити, що значний вплив на
ефективність публічного адміністрування здійснює ступінь ієрархії влади,
стандарти процедури прийняття рішень, система комунікації структури
управління, характеристика взаємодії членів робочих груп, індивідуальні
характеристики керівників, вміння, навички, вподобання та рівень
інтелектуальності працівників, загальна та спеціальна підготовка кадрів та ін.
Характеризуючи мотиваційні чинники зазначимо, що останні спонукають
індивіда якісно та ефективно або механічно та неефективно виконувати
покладені на нього обов'язки.
Отже, до основних чинників, що впливають на ефективність та
результативність публічного адміністрування в сучасних умовах належать
мотиваційні, індивідуальні та ситуативні, які здійснюють вплив на
взаємовідносини суспільства та економіки.
Також, при дослідженні проблеми публічного адміністрування у сфері
приватних охоронних послуг варто охарактеризувати такі дві групи чинників як
зовнішні та внутрішні.
Досліджуючи чинники впливу зовнішнього середовища на ефективність
публічного адміністрування зазначимо, що найчастіше вони є не
підконтрольними для суб'єктів адміністрування, хоча й значною мірою
впливають на публічне адміністрування у сфері надання послуг. До таких
чинників належать: соціально-економічна ситуація в країні, відповідність
законодавчої бази, наявність умов для реалізації функцій публічного
адміністрування, позитивні настрої суспільства до змін та ін.
Врахування внутрішніх обставин, в яких здійснюється публічне
адміністрування у сфері надання послуг, дає змогу виявити наступні чинники:
побудову та організацію всієї системи адміністрування, ресурсне забезпечення
даної системи, інформаційно-аналітичне забезпечення підрозділів, кількість
державних службовців, їх професійні навички та вміння, мотивацію та ін.
Варто відзначити і інші чинники впливу на проблему публічного
адміністрування на приватні охоронні послуги. До таких чинників належать:
законність рішень та вчинків при реалізації функцій публічного адміністрування,
об'єктивність здійснення управлінських впливів, забезпечення реалізації потреб,
інтересів та цілей суб'єктів охоронних послуг в процесі їх діяльності, характер та
якість взаємозв'язків між органами влади та охоронними підприємствами,
правдивість та доцільність публічної інформації та обмін нею, взаємодія та
спільне вирішення нагальних проблем.
Загалом, усі чинники впливу на проблему публічного адміністрування на
приватні охоронні послуги в Україні можна поділити на три основні групи: за
обставинами, в яких здійснюється публічне адміністрування; за
результативністю та ефективністю публічного адміністрування та за соціальнопсихологічною та морально-ідеологічною спрямованістю.
Отже, ефективність та результативність публічного адміністрування у
сфері приватних охоронних послуг визначається дією кількісних та якісних
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чинників організаційного, політичного та демократичного характеру, що
впливають на проблему взаємодії публічного адміністрування з сферою надання
приватних охоронних послуг в Україні.
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ОБЛАСТІ
Проблема переходу до інноваційної моделі розвитку надзвичайно гостро
постає в Луганській області, що обумовлено винятково складними умовами її
функціонування, які спричинили перетворення Луганщини на депресивний
регіон. Найбільшою перепоною у процесі інноваційних трансформацій в регіоні
є не координованість зусиль учасників інноваційного процесу. Зокрема,
бізнесові структури здебільшого займають пасивну позицію у мезорівневих
соціально-економічних процесах. За таких умов особливої актуальності набуває
координація зусиль всіх зацікавлених сторін у створенні умов інноваційного
розвитку Луганської області. Тож метою дослідження є пошук можливостей
гармонізації інтересів учасників соціально-економічних процесів інноваційного
спрямування в Луганській області.
Європейський досвід показує, що одним з ефективних інструментів
прискорення інноваційного розвитку, структурно-технологічної модернізації та
підвищення конкурентоспроможності регіонів є стратегія розумної спеціалізації
(smart specialisation strategy – S3) [1, с. 35]. Успіх смарт спеціалізації регіону
значно залежить від гармонізації інтересів учасників інноваційного процесу, а
саме: бізнесу, науково-освітньої сфери, суспільства та держави. Однак різні
експерти відмічають низьку результативність таких заходів через слабку
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згуртованість зацікавлених сторін. Причини цього полягають у недостатньої
вмотивованості бізнесу співпрацювати з вищими закладами та недовірі до влади.
Однією з причин недостатньої активності бізнесових структур у вирішенні
загально регіональних проблем, пов’язаних з переходом до інноваційної моделі
розвитку, є недосконалість чинного законодавства, зокрема в частині
регулювання діяльності індустріальних парків, відповідно до якого провадження
інноваційної діяльності на орендованих (резервних, недовантажених)
потужностях діючих підприємств є неможливим [2]. Проте, саме такий спосіб
реалізації діяльності є досить поширеним в країнах ЄС [3], оскільки він дозволяє
суттєво знизити стартові капіталовкладення для малого та середнього бізнесу
(МСБ) та отримати додатковий дохід для орендодавця. Відповідні корегування
законодавчого підґрунтя є дуже важливими для Луганської області, адже в
регіоні існує велика кількість непрацюючих підприємств, підприємств з
недовантаженими потужностями та підприємств, що за певних обставин змушені
були призупинити виробництво (наприклад, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання
АЗОТ», ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» тощо). Крім того, на
території області залишились майже всі провідні наукові, проєктні та виробничі
підприємства, відновили свою діяльність вищі навчальні заклади, тобто наявні
умови для створення індустріальних парків та кластерів. При цьому важливо
використати наявну інфраструктуру підтримки бізнесу та регіонального
розвитку, посилити їх потенціал для підготовки інноваційних проектів.
З урахуванням вищевикладеного, основними заходами щодо гармонізації
інтересів зацікавлених сторін щодо забезпечення інноваційного розвитку
Луганської області є такі:
1. На державному рівні за ініціативою обласної влади скорегувати
відповідним чином законодавче поле, створивши в Луганщині привабливі умови
для розвитку підприємницької та інноваційної діяльності з використанням
незадіяних вже існуючих виробничих майданчиків. Для цього на регіональному
рівні за активною участю бізнесу необхідно провести комплексний аудит
існуючих потужностей з метою подальшої підтримки технічної придатності
вільних площ та запобігання їх руйнування. Крім того, на державному рівні
регламентувати розширення джерел фінансування інноваційної діяльності
малого бізнесу шляхом включення до традиційних джерел фінансування
фінансових механізмів краудфандінгу та краудінвестінгу.
2. Створити при Луганській ВЦА спеціальний підрозділ – Бюро
винахідництва та раціоналізації, до функцій якого віднести розгляд інноваційних
проектів, винаходів тощо, що надаватимуть фізичні та юридичні особи. Відібрані
експертами проекти мають бути включені до відповідних державних програм з
метою надання підтримки від держави.
3. Наблизити освітні послуги до потреб реального сектору економіки
шляхом забезпечення співпраці закладів освіти з бізнесом. На початковому етапі
враховуючи проблеми регіону, доцільно реалізувати цю співпрацю за
французькою моделлю, згідно з якою ініціатором такої співпраці виступає
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держава. Згодом, після певних суспільних трансформацій (підвищення
громадянської свідомості, соціальної орієнтованості бізнесу тощо) з
підвищенням активності бізнесу, може бути реалізована німецька модель
співпраці освіти і бізнесу, за якої саме останній є локомотивом позитивних
перетворень в освітній сфері.
Таким чином, гармонізація інтересів зацікавлених сторін у забезпеченні
інноваційного розвитку Луганської області створить необхідні умови для
відродження регіону та підвищення добробуту його населення.
Список використаних джерел
1.
Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи,
напрями і механізм розвитку : монографія / [В.П. Вишневський, О.В. Вієцька,
О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, О.В. Лях, В.Д. Чекіна, Д.Ю. Череватський]; за заг.
ред. акад. НАН України, Київ: Ін-т економіки пром-сті, 2018. 192 с.
2.
Шевцова Г.З., Швець Н.В. Кластеризація хімічної промисловості:
європейський досвід та уроки для України. Вісник економічної науки України.
2017. № 2 (33). С. 103-109.
3.
Дементьєв В.В. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний
аналіз. Економічна теорія. 2016. № 3. С. 5-20.
Н.М. Похиленко
кандидат екон. наук, старший науковий співробітник
відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування
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СТРАТЕГІЇ МОТИВАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ДО МОБІЛІЗАЦІЇ
Світова практика свідчить, що в ринкових умовах головною конкурентною
перевагою більшості організацій є кадровий ресурс. Креативність та
наполегливість персоналу будь якої організації все частіше слугує каталізатором
ефективності бізнес процесів та є основою інноваційності суб’єктів
підприємницької
діяльності. Відтак, розвиток інтелектуального капіталу
вимагає створення сприятливих умов для активізації творчих здібностей
працівників.
Зазначені обставини вимагають від менеджерів нестандартного підходу до
пошуку результативних механізмів мотивації підлеглих. Полегшити такий
пошук може систематизація інноваційних підходів науковою спільнотою до
мотивації людини, яка виступає ключовим фактором виробництва.
Праці зарубіжних та вітчизняних дослідників [1-4] дозволяють окреслити
застосування двох підходів до мотивації.
За Бутенко Д.С. [1, С.144], Виханський О.С. та Наумов О.І розглядають
мотивацію як «сукупність рушійних сил, що спонукають до виконання певних
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ресурсів», тобто допустимим є твердження, що її точка опори знаходиться поза
волею індивіда. Такий підхід лежить в основі стратегії мотивації «покарання та
винагороди» («батога та пряника», «мотивація 2.0, 2.1»), в якій акцент робиться
на наданні чи позбавленні доступу до переважно матеріальних нагород
(наприклад, збільшення заробітної плати, просування по службі, тощо) [2, С.610;
3]. Ця стратегія ґрунтуються на маніпулюванні низинних потреб (фізіологічних
та безпекових) підлеглих.
Однак, за Бутенко Д.С. [1, С.144], Притула О.В., Гриньова В.М., Грузіна
І.А., Потьомкін С.К, Козлова І.М. та інші вітчизняні вчені визначають мотивацію
як «процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення цілей»,
відповідно вагомими визнано як внутрішні, так і зовнішні точки опори мотивації.
Цей підхід є основою стратегії мотивації «залученість» («мотивація 3.0»), який
ґрунтується на задоволенні вищих потреб людини (приналежності до соціуму,
самоповаги, самоактуалізації) на базі зняття з порядку денного нагальності
задоволення низинних потреб [3]. В такій стратегії мотивації завданням
менеджменту є усунення елементів примусу та формування такого робочого
середовища, який би допомагав кожному співробітнику навчатись, робити свій
вклад в спільну справу, рости. [2, С.638], тому вважаємо доречним долучитись
до когорти прихильників такої стратегії.
Проте більшість вітчизняних підприємців застосовують механізми
мотивації в межах стратегії «покарання та винагороди», за якою матеріальну
мотивацію визначають як пріоритетну, при цьому знехтуваним резервом
залишається потенціал нематеріальних (організаційні та морально-психологічні)
методів мотивації [1, С. 146].
Застосування такої стратегії, за Д. Пінком, обумовлює ряд демотивуючих
факторів: ймовірним є нівелювання внутрішньої вмотивованості; можливе
зниження ефективності; може бути пригнічена творча діяльність; спонукання до
шахрайства, пошуку легких шляхів та неетичної поведінки; обумовлюють
розвиток вузького бачення (стандартизація) на вирішення задач [3].
Визначення таких ризиків стратегії мотивації «покарання та винагороди»
дозволило визначити її ефективною відносно алгоритмічних задач, але
емпірично доведено неефективність такої стратегії відносно евристичних задач.
Виходячи з зазначеного, менеджмент суб’єктів підприємницької
діяльності, орієнтований на пошук інноваційних підходів до мотивації
співробітників, мають включати такі елементи мотиваційної стратегії:
− застосування дифенційованих схем оплати праці в залежності від
кваліфікаційного рівня та наполегливості персоналу;
− адаптація робочого місця до фізіологічних потреб та забезпечення
стабільного збереження робочого місця
− залучення працівників до постановки цілей та розподілу прибутків
організації на засадах пропорційної участі;
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− організації праці на основі вільного вибору робочих завдань, методів їх
розв’язання, визначенні необхідного обсягу робочого часу та складу команди
виконавців;
− збагачення праці через виробничу ротацію чи поступове ускладнення
робочих завдань;
− застосування гнучкості до робочих графіків;
− створення меж кар’єрного ліфту.
Отже, поступальний науково-технічний прогрес посилює вимогу зміни
ролі менеджера шляхом відмови від керування, як засобу примусу та контролю,
до лідерства, здатного інтегрувати людські ресурси в команди, які прагнуть і
глобально, і індивідуально розвиватись.
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Комунального вищого навчального закладу
"Вінницька академія неперервної освіти", м. Вінниця
ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО
ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Екологічне оподаткування має стимулювати широке впровадження
інноваційних технологій, створювати умови реалізації програм екологічної
політики, сприяти модернізації економіки і визначати вектор розвитку сучасного
суспільства.
На початку останнього десятиліття ХХ ст. країни, в основу обкладення
податками автомобілів, закладали викиди CO2. Перший податок на вуглекислий
газ був введений Фінляндією у 1990 році. Через кілька років його ввели
Німеччина, Нідерланди, Данія, Швеція і Великобританія].
З часом стало зрозуміло, що механізми реалізації
екологічного
оподаткування призвели до суттєвих змін у викидах CO2, який відноситься до
основних парникових газів (табл. 1).
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Таблиця 1
Скорочення викидів CO2 завдяки регулюванню екологічного
оподаткування скандинавських країн[1].
Назва країни

Термін
оцінювання

Норвегія

1991-2007

Швеція

1990-2007

Фінляндія

1990-2005

Зміст
податку
Податки на
вуглець
і
діоксин
сірки
Податки на
енергію
і
вуглець

Результат оподаткування
З 14% національного скорочення викидів
CO2 в 1990-ті рр., 2% зумовлено впливом
податку на викиди вуглецю.
Без податку викиди CO2 були б на 20%
вищими від рівня 1990 р.

Викиди CO2
є на 7% нижчими від
Податок на показника у разі відсутності податку.
енергію
і Перехід від податку на викиди вуглецю до
вуглець
податку на електроенергію в 1997 р. може
зменшити такий вплив.

Найбільші викиди парникових газів пов'язані з такими промисловими
процесами, як виробництво азотної кислоти, цементу, вапняку, соди.
В Республіці Корея (Ульсан) створено систему, яка виробляє
електроенергію і водень, одночасно утилізуючи CO2, який є основним джерелом
глобального потепління. Також представлено експериментальну гібридну
систему, яка може безперервно виробляти електричну енергію і водень за
рахунок конверсії вуглекислого газу і стабільної роботи протягом тисячі годин
після самовільного розчинення речовини у воді.
Під час застосування екологічних податків в контексті оподаткування
шкідливих товарів та матеріалів, необхідно встановлювати такі податки,
враховуючи кількість, вагу, об’єм та ціну таких об’єктів оподаткування.
Введення оподаткування екологічно шкідливої продукції буває
неефективним для зміни поведінки споживчого ринку. Для ефективності такого
податку необхідна наявність більш екологічних товарів – замінників, а розмір
податку повинен стати стимулятором до переходу на споживання екологічних
товарів [2]. Зменшенню забруднення може сприяти запровадження податків на
екологічно шкідливу продукцію [3]. Наприклад, податок на моторне паливо
може призвести до зменшення його споживання (табл. 2).
Таблиця 2
Вплив транспортних податків на викиди забруднюючих речовин [1].
Назва країни
Швеція

Термін
оцінювання
1980-1998
Податок
введений
в 1991 р.

Зміст
Результат оподаткування
податку
Податок
на
вміст сірки в
Вміст сірки в паливі впав на 80% в
автомобільному період з 1980 р. по 1998 р.
паливі
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Великобританія 1993-1999

Швейцарія

2001-2002

Продовження табл.1
Середня ефективність використання
Акцизний
палива у вантажних автомобілях
податок
на
вагою понад 33 т. збільшилася на 13%
паливо
в період між 1993 і 1998 рр.
Податок
на 5%
скорочення
комерційних
комерційні
перевезень
в
перший
рік
транспортні
оподаткування, в порівнянні з 7%
засоби
збільшенням в попередньому році

Така податкова концепція завдяки інноваційному менеджменту та
сучасним екологічно безпечним технологіям має стимулювати виробництво
більш екологічно чистої продукції. Це може вивільнити додаткові фінансові
ресурси, які доцільно залучити на фінансування природоохоронних заходів.
Проблеми екологічного оподаткування, частково, залежать від якості
адміністрування, що включає визначення рівня забруднення, гнучкості
податкових ставок і їх здатності швидко реагувати на зміни екологічної та
економічної систем. В умовах сьогодення необхідна трансформація екологічних
податків з джерела отримання бюджетних доходів до одного з
природоохоронних інструментів. Вагому увагу необхідно приділити збільшенню
екологічної ефективності таких інструментів, що дозволить зменшити
негативний вплив на довкілля і стимулювати інвестування у екологічні інновації.
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REGIONAL INNOVATIVE INFRASTRUCTURE
Innovative infrastructure is a set of constituent elements of the economy,
expressing the property, direction and goals of its development. Innovative
infrastructure of the region is able to ensure the implementation of innovative socioeconomic development.
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The Belgorod region has set a course for innovative and technological
transformation, and is conducting an active and consistent economic policy based on a
systematic approach to solving current problems and constructive cooperation with
regional business structures and the population.
The basis of innovative regional infrastructure, as a socio-economic category, is
the process of forming the innovation system of the region. Innovative infrastructure
should ensure the growth of innovative potential through the organization of
production with the introduction of intellectual labor, as well as products with high
added value. The ability of innovation infrastructure to improve depends on many
factors that show the readiness of the region for innovative development.First of all,
this is influenced by the economic development of the region and the role of authorities
in the development of organizations ' interest in innovation. The content and quality of
regional innovation policy are of great importance in the development of innovation
infrastructure.
Table 1
Dynamics of the main economic indicators of development of the Belgorod
region
Indicators
1. Gross regional product:

2015
693379

2016
730562

2017
774700

2018
2019
835200 918720

447620

470874

498900

539610 593720

29348,1

56411,5

101170

139301 153232

total, million rubles
per capita, rubles
5,0
7,3
11,6
11,8
11,8
2. Volume of shipped innovative goods, 147214,4 143791,8 139209,4 134551 132100
works, services, mln. rubles.
3. Share of innovative goods, works,
services in the total volume of goods
shipped, works performed, services, 113,8
91,1
96,8
96,6
98,3
percent
Statistical yearbook. Belgorod region. 2019: Stat. sat. / Belgorodstat. - Belgorod, 2019. - 252
p.

The performance of innovative development of the region is indicated by the
indicator-the volume of innovative goods, works and services of enterprises and
organizations table 1 shows that the volume of innovative goods, works and services
in the Belgorod region is increasing every year and in recent years the share in the total
volume of shipped goods, works and services is more than 11 percent.
The innovative infrastructure of the region can be represented as the following
levels.
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Table 2
Content of the region's innovation infrastructure
Lavel
Socio-economic situation of the region

Characteristic

Characteristic
Demography
Investment climate
The authorities and regulatory framework of Regional legislation
the region
Specialized organizations and associations
Incentive system
Businesses and organizations
Business direction and industry affiliation
Availability and structure of fixed capital
Financial condition
Volume of production and sales of innovative
products
Auxiliary industry of agriculture
Specialized services
Digitalization of the regional economy
Communications,
engineering
networks,
transport
Social sphere

The socio-economic situation of the region is the basis for the initial state and
start-up development of infrastructure. Accordingly the policy of its development is
influenced by the prevailing factors: geographical, historical and economic.
At the level of "authorities and regulatory framework of the region", the main
tools for creating and developing innovative infrastructure are combined. In the
Belgorod region, Councils for modernization and innovative development of the
economy have been created and are working as expert and coordinating centers for
maximum concentration of administrative and managerial resources and increasing the
return on the use of budget funds.
The result of the development of innovation infrastructure at this level is the
policy pursued by the regional authorities in all spheres of the economy and society.
The effectiveness of this policy is determined by its assessment and ranking in the
country as a whole. According to the ratings of Expert RA rating Agency, the Belgorod
region has been among the top 10 Russian regions with minimal investment risk for 20
years. According to the results of the National rating of the investment climate in the
regions of the Russian Federation – 11th place.
At the level of enterprises and organizations, the directions of infrastructure
regulation are determined. There are various groups of enterprises and organizations
that together with consumers form the market that determines the demand for
innovative products: scientific organizations, production, financial, educational, and
social.
For the successful development of the region, within the framework of
improving the innovation infrastructure, it is necessary to have a system of auxiliary
farms, namely, communications, engineering networks, transport logistics, social
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institutions, financial institutions that ensure the rhythmic operation of enterprises, and
the material and social welfare of the region's residents.
At this level, the digitalization of the economy is currently of great importance.
The level of development of the digital regional economy is closely related to the
region's competitiveness. It is established that at this stage the electronic economy goes
beyond purely economic processes. It is noted that its implementation in social
processes depends on it not only the successful functioning of enterprises, but also the
life of the population of the region.
The basis of the program for the development of innovative infrastructure in the
region is to study and develop effective measures to stimulate innovation through the
development of appropriate infrastructure. to do this, it is necessary to determine the
objects and points of interaction.
In our view, the main points of innovation infrastructure development are the
following elements: technical and technological, financial, institutional, intellectual,
informational, and organizational. An important point remains the incentive system,
which can allow regional authorities to effectively allocate resources in order to
develop and implement a program to stimulate innovative development of the region.
At this stage, there is an increasing need to study the factors that constrain
innovation, especially technological ones. These factors include:
1) lack of own funds of enterprises and organizations;
2) lack or lack of financial support from the regional and state budget;
3) high cost of innovation;
4) insufficient demand for new goods, works, and services;
5) low level of innovative potential of enterprises and organizations;
6) high economic risk;
7) lack of highly qualified personnel;
8) lack of information about new technologies;
9) insufficiency or absence of legal documents regulating and stimulating
innovation activity;
10) uncertainty of economic benefits from the use of intellectual property;
11) lack of information about markets for innovative products;
12) insufficient development of innovation infrastructure (intermediary,
information, legal, banking services);
13) lack or poor development of science and business cooperation.
In our opinion, when forming the innovation policy of the region in order to
develop innovative infrastructure, it is necessary to develop a methodology for
assessing the significance of the elements of this infrastructure relative to its levels,
and by which the management of the state and development of these elements becomes
more appropriate.
According to the Information and analytical material on the results of socioeconomic development of the Belgorod region in 2019, the regional Government is
working systematically to activate scientific and innovative activities in the region, as
well as to involve private businesses in the process of technological development.
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In the Belgorod region, measures have been developed and implemented to
create a favorable investment climate and develop the innovative economy of the
region within the framework of the sub-program "Improving the investment climate
and stimulating innovation" of the state program of the region "Developing economic
potential and creating a favorable business climate in the Belgorod region". In 2019,
63.8 million rubles were allocated to support the activities of this sub-program.
Within the framework of the "Development-NTI" program of the Fund for
assistance to the development of small forms of enterprises in the scientific and
technical sphere, extra-budgetary funds in the amount of 20 million rubles were
attracted to support 1 innovative project.
Work continues on developing the e-government infrastructure and providing
state and municipal services, including in electronic form, as well as organizing
electronic interdepartmental interaction.
In conclusion, it should be noted that the regional innovation infrastructure is a
set of enterprises and organizations located in the region that are aimed at creating and
implementing scientific and technical innovations and enterprises that consume
innovative products, which makes it possible to purposefully ensure the receipt and use
of intellectual products.
And despite the success and high ratings of the Belgorod region in the top
innovative projects in Russia and the Central Federal district, there are a number of
unresolved issues. In our opinion, the innovative infrastructure of the region requires
further development, increasing innovation activity and attractiveness through the use
of various methods of motivation and stimulation. The region needs to identify all
aspects and opportunities for the development of innovation infrastructure, taking into
account:
1) features of socio-economic and investment development of the region;
2) the level of industrial development and innovation potential; 3) provision of
the regional budget with appropriate financial resources;
4) innovation activity of enterprises and organizations in the region.
References
1. the Role of innovations in the trend of the Russian economy: a monograph /
edited by prof.- Belgorod: BSTU Publishing house, 2016. 314s.
2. Statistical Yearbook. Belgorod region. 2019: Stat. sat. / Belgorodstat. Belgorod, 2019. - 252 p.
3. Shchetinina E. D., Ovcharova N. V. Tools for commercialization of
innovations in the system of regional economy // Vesnik BSTU named after Shukhov.
2017. no. 4. Pp. 193-198.
4. Ustinova L. N. Trends of innovative development of the Russian Federation
// The economy in the industry. 2018. Vol. 11. No. 4. Pp. 338-345. DOI:
10.17073/2072-1633- 2018-4-338-345

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

313

5. Doroshenko Yu. a., Starikova M. S., Somina I. V., Malykhina I. O. Improving
the performance of high-tech companies based on interaction with the subjects of the
innovation environment // Regional economy. 2019. Vol. 15. Issue 4. Pp. 1279-1293.
6. Malykhina I. O., Berezhnaya A.V. Analysis of the principles of organization
and ways to stimulate innovation in the regions / / Belgorod economic Bulletin. 2019.
No. 2 (94). Pp. 57-61.
В. В. Резніченко,
Ю. В. Горбань,
студенти
М. М. Орлов
доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри
менеджменту та публічного адміністрування
Харківський національний університет будівництва та архітектури
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ЗДОБУТТЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ УПРАВЛІНЦЯ
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
Управлінець публічного адміністрування (ПА) – державний службовець.
Державний службовець (ДС) – це громадянин України, який займає посаду
державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його
апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного
бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо
пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також
дотримується принципів державної служби.
До таких категорій ДС відносяться: Президент України, Глава Офісу
Президента України та його заступники, члени Кабінету Міністрів України
(КМУ), перші заступники та заступники міністрів, голова та члени Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення,. народні депутати України,
депутати місцевих рад, посадові особи місцевого самоврядування, суді та
прокурори, працівники державних органів, які виконують функції з
обслуговування.
Для зазначених ДС розроблені та затверджені певні функції, вони в певній
мірі відносяться до ДС системи ПА, а саме: дотримуватися Конституції та
законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України, дотримуватися принципів
державної служби та правил етичної поведінки, поважати гідність людини, не
допускати порушення прав і свобод людини та громадянина, з повагою ставитися
до державних символів України, надавати публічну інформацію в межах,
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визначених законом, додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і
протидії корупції, запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту
інтересів під час проходження державної служби, постійно підвищувати рівень
своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової
діяльності.
Зазначені функції дозволяють розглянути характерні риси практичної
діяльності державного службовця системи ПА з метою визначення його
компетенцій та компетентності, а саме: освіченість, порядність, чесність,
патріотизм, компетентність, людяність, чуйність, організаційні здібності,
витримку, вміння володіти собою, принциповість.
Доцільно зазначити, що питання компетентності у державній службі ще
не стали предметом фундаментальних, системних досліджень українських та
закордонних науковців. Окремі аспекти проблеми розглядаються у публікаціях
В. Бакуменка та М. Князєва [1], И. Мазур, В. Шапиро, Г. Ольдеррогге [2],
Ю.
Сурмін, В. Бакуменко, А. Михненко, Ю. Ковбасюка, В. Трощинського [3], М.
Орлов [4-7] та інші.
Певні термінологічні визначення, а також формулювання компетенції
місцевих державних адміністрацій (МДА), органів місцевого самоврядування
(ОМС) та компетенції посадових осіб і оцінки діяльності цих органів містяться
в окремих нормативних документах органів державної влади [8]. Разом з тим,
залишається проблема уточнення та розвитку базових понять і термінів стосовно
компетенцій і компетентностей у державній службі, що є на сьогодні
актуальною і нагальною. Користуючись вимогами до компетенцій та
компетентності ДС, проблема добору персоналу на керівні посади в органи
державної служби полягає в тому, що: по-перше, підзвітні працівники самі є
управлінцями (кожний у своїй сфері діяльності); по-друге, результати їх праці
відразу непомітно (на відміну від виробничої діяльності), тобто виникає
проблема мотивації, у зв’язку з цим дуже важко вирахувати ефективність роботи
працівника; по-третє, у процесі керівництва більш важливу роль, ніж спеціальні
знання, відіграє соціальна адаптованість керівника, особливо в сучасних умовах
[9].
Аналіз усіх існуючих на цей час актів про компетенцію центральних органів
виконавчої влади свідчить про те, що за браком даних про компетенцію системи
органів виконавчої влади не закріплюються багато з напрямів державного
впливу на відповідні суспільні відносини. Це неприпустимо в умовах, коли на
перше місце ставлять інтереси особи і громадянина, адже така практика зменшує
обсяг реалізації прав і свобод громадян.
Зазначене вище стосується і органів правосуддя в Україні, які свою
діяльність будують на таких організаційних принципах як: доступність судового
захисту для фізичних та юридичних осіб, здійснення правосуддя тільки
законними судами, заборона утворення надзвичайних судів, публічність судових
слухань, здійснення належної судейської процедури, умотивованість судових
дій, які включають судові рішення.
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Таким чином, стислий аналіз законодавчої бази у сфері організації процесу
здобуття компетенції та компетентності управлінця ПА потребує певного
доопрацювання.
Напрямом подальшого дослідження може бути обґрунтування існуючого
стану електронного урядування (ЕУ) в Україні, як фундамент визначення змісту
та сутності компетенцій і компетентності сучасного управлінця у сфері ПА.
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PHILOSOPHICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF
DIGITALIZATION OF THE SOCIETY
Today we are in a time that introduces us to a different civilization of the digital
world and as a result of the digital society. This creates a new socio-cultural situation
of human development and raises new questions related to both understanding the
digital society itself and the formation of a person in it. Therefore, it is now becoming
important to understand the specifics of digital society and understand the critical
contexts of its formation that are being set.
Digital society is a technocratic society that uses the following characteristics in
its inventory today: the demand for the most complex digital technologies and
equipment; the implementation of a significant part of socialization in cyberspace;
building consciousness using modern means of digital civilization; changing the
subject that transmits information [1, p. 37].
However, before society was called digital, it underwent an information and
technological revolution, which involves the transition from mechanical and analog
electronic technology to digital electronics, which declared itself in the late 1950s.
Thus, considering the digital society within the framework of philosophical thought,
namely, a significant part of the way of forming concepts of social development based
on the theory of post-industrial society, it is worth noting the fact that the digital society
takes its premises from the information society, which was born in the early 1960s.
under the guidance of two foreign scientists − F. Machlup and
Т. Umesao [2,
p. 4].
But despite the fact that the theory of «information society» itself was born
several decades ago, at the moment there is no clear interpretation of it. Nevertheless,
the transition to the information society has begun to take on the character of a real
prospect and even an unavoidable urgent need. Specialists in the field of sociology,
political science, and Economics were faced with the task of formulating new prospects
for the development of economic and socio-political systems in the real functioning of
information society technologies. In this regard, we are particularly interested in the
concept of the information society by Manuel Castells, who uses as a starting point the
cultural, social and economic situations during the entry of humanity into a new era
through the revolution in information technology as the main signs of the emerging
new world order [3].
This methodological choice does not imply that new social forms and processes
arise as a consequence of technological changes. But M. Castells immediately
emphasizes that «technology is society, and society cannot be understood or described
without its technological tools». However, in the course of His research, M. Castells
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notes that a technology is not the main factor influencing historical evolution and social
change.
The new concept of temporality proposed By M. Castells in his book «Тhe
Information age: economy, society and culture» (published from 1996 to 1998) is
called timeless time. Timeless time means that the measurement of time is replaced by
manipulations with time. These manipulations are necessary in order to make real «the
freedom of capital from time and the liberation of culture from the clock». The
liberation of the global society from temporary dependence is accelerated by «new
information technologies and is embedded in the structure of the network society».
Perhaps Castells means that the information society, thanks to its own structure, will
be characterized by the management of time and its course, but this aspect in the
concept Of M. Castells is somewhat blurred and not fully understood [4].
However, according to Castells, all this suggests that modern information
civilization, despite significant achievements in some areas, is still far from perfect,
because it not only restricts individual and collective creativity, uses information flows
and technologies for the benefit of a narrow group of individuals, but also simply
directs people's energy to self-destruction and self-destruction. However, the scientist
is not discouraged about this, because, in his opinion, «there is nothing that can not be
changed by conscious purposeful social action» And in this sense, he strictly adheres
to the optimistic position that is characteristic of almost all representatives of
technological determinism and technocratism.
Thus, having considered the concept of Manuel Castells, we could really see
how the author managed to build a fairly consistent concept of the modern information
society using well-reasoned facts that are completely adequate to the real state of
things. However, we should not forget that there are other descriptions and
explanations of the reality around us.
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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИМ ПАРТНЕРСТВОМ НА
РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ
Державне регулювання економіки ˗ це система заходів задля здійснення
підтримуючої, компенсаційної та регулюючої діяльності держави, спрямованої
на створення нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення
складних соціально-економічних проблем розвитку національної економіки й
всього суспільства. Це вплив держави на діяльність господарюючих суб'єктів і
ринкову кон'юнктуру з метою забезпечення нормальних умов функціонування
ринкового механізму.
Натомість державне регулювання розвитку ринку зерна це сукупність
взаємопов'язаних заходів впливу державних органів та органів, яким держава
делегувала регуляторні повноваження, на відносини у сфері ринку зерна з метою
створення, підтримки та охорони нормальних умов ефективного функціонування
та сталого розвитку ринку зерна та пов'язаних з ним сфер економіки.
Зважаючи на значимість і роль інновацій у розвитку аграрного сектора та
економіки країни в цілому, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10
вересня 2012 р. було схвалено “Концепцію реформування державної політики в
інноваційній сфері”. Прийнята Концепція спрямована на вирішення трьох
основних комплексів існуючих проблем у даній сфері – формування
економічних (податкових, кредитних, страхових) умов прискореного розвитку
інновацій, створення сучасної основи інноваційних процесів та сприяння
створенню нової інституційної бази в даному напрямку.
Концепцією також передбачено формування ключових елементів сучасної
інноваційної інфраструктури, які досі практично відсутні в Україні. Перш за все,
мова йде про впровадження дієвих механізмів державно-приватного
партнерства, створення кластерних моделей галузевого та регіонального
співробітництва при реалізації пріоритетних інноваційних проектів, формуванні
системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної
інноваційної політики [3;4].
Аналіз світового досвіду стимулювання інвестицій засвідчив доцільність
використання двох інструментів державного стимулювання інноваційного
розвитку: пільгового фінансування і дофінансування проектів коштами
державних фінансово-кредитних установ та надання гарантій інвесторам.
Постійний моніторинг інноваційних процесів та оперативне реагування держави
на особливості розвитку є єдиним з необхідних заходів реалізації проекту моделі
інноваційного розвитку економіки країни [1, с. 346].
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Державно-приватне партнерство, як одна з найбільш розповсюджених
серед економічно розвинутих країн система взаємодії держави та бізнесу, має
стимулювати приплив приватних інвестицій. Характерною рисою державноприватного партнерства є те, що органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, а також уповноважені ними особи, тісно співпрацюють із
приватним сектором. Така взаємодія носить партнерський рівноправний
характер, що закріплено через офіційні угоди, договори, контракти тощо.
В контексті реалізації державних проектів, пов’язаних із розвитком ринку
зерна, особливу увагу серед моделей державно-приватного партнерства
набувають закриті пайові інвестиційні фонди. Створення закритих пайових
інвестиційних фондів у порівнянні з іншими моделями державно-приватного
партнерства має ряд переваг, це: можливість використання широкого спектру
фінансових інструментів, що й становлять активи фонду; мінімізація зриву
термінів реалізації проекту та зростання витрат у результаті порушення
договірних зобов'язань за рахунок залучення керуючої компанії; ретельно
відпрацьований механізм контролю за діяльністю керуючої компанії; випуск
цінних паперів ‒ інвестиційних паїв, забезпечених активом фонду; стабільність
майнового комплексу (пайовики не можуть вилучити майно протягом терміну
роботи фонду); можливість для керуючої компанії управляти майном, що
відноситься до закритого пайового інвестиційного фонду, шляхом здійснення
будь-яких юридичних та фактичних дій. Таким чином, закритий пайовий
інвестиційний фонд ‒ найбільш вигідна модель в реалізації капіталомістких
проектів, що дозволяє не просто залучати приватні інвестиції, а також дає
можливість державним і муніципальним органам влади контролювати
управління соціально-значущими об'єктами, прискорити всебічний розвиток
територій на користь місцевих громад [2].
Можна констатувати, що затвердження державної програми розвитку
державно-приватного партнерства наряду з іншими важелями економічного
механізму розвитку ринку зерна України (як то утворення спеціалізованого
державного Банку, усунення обмежень національного законодавства для виходу
на IPO, державна підтримка виробничих програм та інші), дасть доступ
зерновиробникам до дешевих і якісних фінансово-кредитних ресурсів, залучення
приватних інвестицій, що в свою чергу призведе до формування
конкурентоспроможного вітчизняного зерновиробника. В свою чергу,
динамічний розвиток ринку зерна є поштовхом розвитку всього продовольчого
комплексу, що дасть можливість подолати існуючі кризові явища в національній
економіці [5].
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПАРТНЕРСТВА БІЗНЕСУ З ОБ’ЄДНАНИМИ
ТЕРІТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ
У сучасних перетвореннях в Україні стає помітною тенденція до
поглиблення демократичних засад співпраці громадянського суспільства та
органів влади, а також посилення соціальної направленості ринкових відносин.
Нинішній етап соціально-економічного розвитку в Україні визначив головним
фактором культуру та правове наповнення відносин між державою, бізнесом і
суспільством. У зв’язку з цим заслуговує на особливу увагу, як теоретичні, так і
практичні аспекти, пов’язані з формуваннями громадянського суспільства у
вигляді об’єднаних територіальних громад, ефективними державними
інституціями і соціально відповідальним бізнесом,що формують тріаду взаємин
між владою, бізнесом та суспільством. Багато країн світу використовують
відносини між владою, бізнесом і суспільством як потужне джерело соціальноекономічного розвитку та задоволення соціальних потреб.
Не дивлячись, що зазначена тематика є актуальною, проблема не досить
широко помітна серед фундаментальних досліджень управлінської науки. Разом
з тим, у публікаціях зазначеного напряму ставиться питання взаємодії
територіальних об’єднань, бізнесу та громадянського суспільства, які
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перебувають на стадії становлення та потребують їх детального дослідження,
враховуючи трансформації громад у процесі децентралізації.
Партнерство розглядається як спосіб соціальної взаємодії, що враховує
потреби сторін [1]. Сьогодні в зарубіжній літературі соціальне партнерство
описується як одним з інструментів формування громадянського суспільства [2].
Термін «партнерство» використовується на практиці в різних сенсах. Його
можна розглядати як:
- складову частину міждержавних відносин (міждержавне партнерство);
- елемент взаємовідносин між державою, підприємцями та найманими
працівниками з приводу заробітної плати і умов праці (соціальне партнерство);
- партнерські відносини в бізнесі між суб’єктами господарської діяльності.
Партнерські зв’язки в сфері бізнесу виступають не тільки важливим
складовим елементом підприємницьких дій, а й необхідною умовою договірних
відносин між контрагентами, даючи можливість кожному з них отримати певний
рівень прибутку за рахунок обміну результатами діяльності.
До цього часу немає чіткого та вичерпного розуміння сутності
партнерських відносин підприємств та органів місцевого самоврядування, хоча
дефініції партнерства застосовується у практичній бізнес-діяльності,
використовуючи поняття стратегічного партнерства, виробничого, фінансового,
інвестиційного партнерства, та партнерської форми побудови бізнесу.
Приймаючи рішення про участь у тій або іншій формі економічного
співробітництва, суб’єкти бізнесу керуються цілком певними інтересами і
намагаються вирішити конкретні завдання. Головною рушійною силою, яка
спонукає суб’єкта до пошуку партнера, є наявність незадоволених потреб.
Усвідомлення цієї потреби веде до формування інтересу до знаходження
контрагента, який володіє певними характеристиками. Таким чином, наявність
суб’єкта, від якого можна отримати потрібні ресурси, можливо розглядати як
найбільш істотну умову, яка дозволяє започаткувати співробітництво. При
відсутності цієї умови співпраця не виникає, так як немає передумов для
кооперації. Однак в деяких випадках воно може виникнути, якщо існує ілюзія
того, що ця умова виконується. Ця ситуація можлива в разі дефіциту або
недоброякісної інформації про потенційного партнера, досить швидкої втрати
останнім своїх «корисних» якостей, зміни обставин співпраці, а також в разі
неадекватної оцінки власних потреб і мотивації до співпраці на етапі вибору
партнера. Наприклад, торговельне підприємство може вибрати конкретного
постачальника в своєму регіоні, а через деякий час виявити аналогічного за
ціною, якістю та іншими параметрами постачальника з більш вигідним
географічним розташуванням. В даному випадку співпраця з колишнім
партнером втрачає економічний сенс, внаслідок високих транспортних витрат і
виникає потреба в зверненні до нового постачальника.
Таким чином, наявність незадоволених потреб і уявлення про
потенційного партнера як про суб’єкта, здатного стати джерелом задоволення
даної потреби, безумовно, є найбільш істотною умовою для виникнення
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співробітництва. Причому, друга складова цієї умови (уявлення про партнера) є
найбільш вагомою, так як саме від адекватності цього «уявлення» залежить успіх
партнерства. Враховуючи потреби об’єднаних територіальних громад,
необхідність розвитку на локальних територіях, питання багатостороннього
партнерства дозволить використовувати наявні ресурси раціонально та з
позитивними результатами для місцевої громади.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT IN RUSSIA
In the XX century, scientific developments become the main driving force of the
economy. The innovation sector, information technology and computer systems have
become predominant. Humanity began to move into a post-industrial society. Scientific
and technological progress does not stand still, its innovations were embodied in many
products and operations of the company. This is why innovation has become a key to
economic growth and development in most countries.
If we study the prerequisites for innovation, we can identify two categories. The
first is a response to global problems: climate fluctuations, solving difficult transport
problems, striving to improve and extend life expectancy, or improving military
strategies. The second category of reasons is related to the desire to optimize various
operations.
As an economic category, innovation is aimed at transforming, modifying,
improving resources, production operations and actions, activities, and changing
technologies that are the result of the achievements of STP, in order to provide
significant results for society as a whole. In General, the term "innovation" has a large
number of interpretations. But the most important point is that innovation is expressed
not only in the innovation of a new technology, service or product, but also that this
innovation must also be used in real life.
Earlier it was said that innovation is the basis of economic development. But
what is the most important area of innovation for countries? Now many people are
passionate about breakthrough innovations — these are innovations that no one
expects, but they will significantly change economic processes. It is also important to
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determine the competitiveness and demand for innovations, and for this purpose it is
necessary to understand the scope of their development, because innovations come
from the whole society, but they may not be useful to everyone. In addition, it is
important to keep in mind the potential of innovation. If a company doesn't innovate,
it will fail. The most important component of the innovation process is the incentive.
For science, this phenomenon is related to climate change, ensuring transport
accessibility, and increasing our life expectancy. For the enterprise economy,
innovation is a point-based tool that adapts existing technological processes to solve
various problems, for example, with import substitution. Today, in the rating of
countries by nominal value of gross domestic product, Russia is on the 12th place,
between South Korea and Spain (table 1).
Table 1
Ranking of countries by GDP in 2019
№
1
2
3
4
5
12

ВВП, млрд. $
21345
14217
5176
3964
2972
1610

Country
USA
China
Japan
Germany
India
Russia

This tells us that our country has sufficient potential to get into the top ten in the
near future.
The largest contribution to the structure of Russia's GDP is made by
manufacturing - 14.6%, wholesale and retail trade-13.7% , and mining-12.6% (Fig. 1).
Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

9,4%

Электр-во, газ и водоснабж.

12,6%

Сельское хоз-во, охота и тд.

6,6%

Строительство
Опт. и розн. торговля

14,6%

9,5%
0,6%

Финансовая и страх. деят-ть
Деят-ть научная и техническая

1%

3,4%

3,1%
3,8%

7,5%

Гос. управление
Здравоохраниение и соц. услуги
Культура, спорт и развлечения

5,6%
4,4%
4,2%

13,7%

Домашние хоз-ва
Операции с недв. имуществом
Транспортировка и хранение
Прочее

Fig. 1. Structure of Russia's GDP in 2019
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Based on the above data, we can conclude that Russia lags behind the leading
countries. One of the solutions to this problem is to put the country on the path of
innovative development. This obstacle cannot be solved without advanced
improvements in industries, especially in those that Russia has already begun to
develop and improve seriously, such as nuclear power, aircraft construction, some parts
of the nanoindustry, and other areas.
Thus, the concept of "innovative development"should be analyzed. Innovative
development is a process characterized by the use of new methods and their interaction
with each other, which is formed by innovations, their control, further development
and use, which are decided by the further development of the country's economy [5,
p.192].
So why do we need to develop an innovative economy? First of all, modern
society needs to provide high-quality and affordable products or services. In addition,
due to the main problem of the economy — the boundlessness of human needs and
limited resources, our country needs resource-saving technologies, because we are one
of the leading suppliers of gas, coal and petroleum products.
To date, the Russian Federation is located at the 46th position in the ranking list
of countries in the world on the innovation index. But in addition, it would be
appropriate to mention that the dynamics of technological innovation in Russia is going
up and has a positive character. In total, the number of scientific and technical
innovations in the Russian Federation has increased significantly in recent years. This
is due to the active support of some regions with a high concentration of innovative
developments. But our country has a significant differentiation of subjects, which is
not good for the further development of our economy, because the uniform
development of all regions is the basis for the economically developed countries to
improve. Having analyzed the subjects of the Russian Federation on the share of
innovative products in GRP, we can identify 5 leaders (table 2).
Table 2
Rating list of subjects of the Russian Federation by the value of the
Russian regional innovation index 2019
№
1
2
3
4
5
15

District
Moscow
The Republic Of
Tatarstan
Saint-Petersburg
Tomsk region
Nizhny Novgorod
region
Belgorod

RRII
0,5378
0,5375
0,5356
0,5312
0,4957
0,4088

Despite a small gap from the leaders, the city of Belgorod is a region that
demonstrates a high assessment of the quality of strategic management, and we also
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have an actively developed program to support innovation. All this together can serve
as a breakthrough in the innovative development of our region.
In the Russian economy, there are major promising industries that have seen the
development and use of innovations, such as nanotechnology, nuclear and hydrogen
energy, production of aerospace equipment, development of new biological products
and their life support and protection of humans and animals, various trends in
environmental management and ecology. In addition, at least 250,000 new
technologies are currently being used: 40.8% were used in communications and
management, 16.1% were used in design and engineering, and 5.4% were used in
automated surveillance equipment.
At this stage of development, our innovation activity is decreasing, which can
lead to bad consequences. This is due to the unsatisfactory quality of management and
the fact that domestic firms can not yet fully be competitive with foreign organizations.
In addition, it is worth highlighting the main factors that hinder innovative
development (according to organizations ' estimates): lack of own funds, high cost of
innovations, high economic risk, lack of financial support from the state, etc.
But there are also positive aspects. The Russian Federation has an outstanding
research and production base and highly qualified personnel that can help in the
development and formation of innovations.In order to increase innovative
development, all employees of the company should be encouraged and motivated, and
their awareness of any innovative breakthroughs should be raised. Also, we should not
forget about competition in this area and increase the government's innovative activity
at the level of legal, tax and economic ties.
Thus, at the present stage of formation of innovative development of the Russian
Federation, it is necessary to create the necessary conditions for introducing
innovations in all spheres and branches of the market, prepare a good legal system and
provide highly qualified personnel. Then Russia will be able to achieve high
performance in the world, but only through the joint efforts of the state, business and
society.
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ГАЛУЗІ
СТРАХУВАННЯ
Більше десяти років в Україні діє закон, що регулює питання партнерства
між державою і бізнесом при здійсненні спільних проектів [1], яким визначено,
що державно-приватне партнерство є співробітництвом між державою,
відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування
(державними партнерами), що представляють територіальну громаду, та
юридичними особами або фізичними особами – підприємцями (приватними
партнерами), що здійснюється на основі договору.
Сутністю такого партнерства є передача приватному сектору (зокрема,
страховикам) певних функцій держави відносно належних їй об’єктів та функцій
місцевих органів влади щодо певних об’єктів, що знаходяться у комунальній
власності [2]. Державно-приватне партнерство (ДПП) розглядають як одну з
форм взаємодії, при якій державний сектор надає послуги за встановлений період
концесії (найчастіше 20 і більше років) таким чином, що залишає ризики
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володіння та ефективного функціонування об'єктів приватному сектору
страхування. Однак ДПП істотно відрізняється від приватизації, оскільки
державний сектор зберігає високу відповідальність перед громадськістю за
здійснення діяльності страховиками. ДПП стало добре розробленою концепцією,
що приймається в багатьох місцевостях по всьому світу [3]. Важливим є те, що
ці об’єкти залишаються у власності держави. Виходячи з вищезазначеного, при
такому партнерстві з приватними страховиками, держава все одно має певну
економічну активність, яка полягає, головним чином, у державному регулюванні
страховиків.
Механізм державно-приватного партнерства, як одна із форм взаємодії
держави та приватного сектора економіки, дає більші можливості отримати
бажаний рівень ефективності під час реалізації важливих для всієї країни
масштабних проектів [4].
Роль вітчизняних страховиків у такому партнерстві є недооціненою, про
що свідчить досвід Індії у запровадженні системи державно-приватного
партнерства у медичному страхуванні. Метою впровадження ДПП було
забезпечити охоплення обов’язковим медичним страхуванням сімей за межею
бідності. Значна частина фінансування – приблизно 75% страхових премій з
даного обов’язкового виду страхування – сплачувалась урядом, а в певних
регіонах доходила до позначки у 90% розміру страхових платежів. До того ж
уряд встановив додатково низку пільг для малозабезпечених сімей. Зі свого боку,
держава стандартизувала всі вимоги щодо страховиків на законодавчому рівні (в
тому числі передбачила розміри страхових тарифів). Окрім того, урядом
запроваджено електронний перелік сімей, що знаходяться за межею бідності,
який передається страховикам. До такого партнерства залучаються лікарні,
перелік яких узгоджується між урядом та страховиком. Лікарні, після
проведення лікування таких осіб, передають електронні звіти страховику, який в
установлений проміжок часу здійснює оплату послуг [5]. Перевагами
запровадження такої системи є швидке реагування на настання страхового
випадку та його врегулювання, що досягається у зв’язку з веденням всієї
інформації в електронному вигляді. Окрім того, за рахунок централізації
інформації випадки корупції і шахрайства прослідковуються зацікавленими
сторонами самостійно.
Деякі закордонні науковці пропонують за допомогою ДПП у сфері
страхування запровадження механізму спільного вирішення наслідків
глобальних екологічних проблем в контексті кожної окремої країни, особливо
стосовно країн, що розвиваються.
Через ДПП існує можливість створення механізму здійснення
мікрострахування, тобто невеликий пакет базових і дешевих страхових
продуктів для малозабезпечених осіб. Такий пакет може складатися зі
страхування будинків та квартир від природних ризиків, безперервного
страхування здоров’я з заощадженням на медикаменти та буде
використовуватися населенням, якщо надаватимуться субсидії з бюджету.
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Оскільки діяльність страховиків тісно пов’язана з ризик-менеджментом,
вони можуть розробляти стратегії мінімізації ризиків у суспільно значимих
сферах життя, у тому числі із застосуванням страхового захисту. Держава, в свою
чергу, могла б виступити додатковим гарантом для страховика при страхуванні
соціально значущих ризиків. Тому співпраця між державними органами та
приватними страховими компаніями в рамках концепції державно-приватного
партнерства буде взаємовигідною для обох сторін і в кінцевому підсумку
сприятиме подальшому розвитку соціальної та економічної сфер України.
Список використаних джерел
1. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 2010
року № 2404-VI: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
2. Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в
соціально-економічному розвитку держави / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк. –
Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17.
3. Public Private Partnerships and Private Finance Initiative. URL:
http://www.willis.com/Client_Solutions/Services/PPPPFI_(Public_Private_Partnerships_and_Private_Finance_Initiative)
4. Данилишин Б. Державно-приватне партнерство – стратегічна форма
взаємодії влади і бізнесу. URL: http://news.yurist-online.com/news/kmu/2/
5. Rashtriya Swasthya Bima Yojana: Pioneering Public-Private Partnership in
Health Insurance. URL: http://www.napsipag.org/PDF/RUMKI%20BASU.pdf
Л.С. Стецюк
старший науковий співробітник
відділу обліку та оподаткування
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ДО ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТУ
Майже тридцятирічна історія вітчизняного незалежного аудиту із
прийняттям Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII отримала новий етап свого розвитку. У
значній мірі, цей етап характеризується пріоритетністю політики управління й
контролю за якість аудиту. Актуалізація цього питання об’єктивно наростала
протягом останніх років і, навіть, десятиліть.
В Україні, як і у світі, аудиторські компанії не несли адекватної
відповідальності за підтвердження фінансової звітності згодом збанкрутілих
суб’єктів господарювання. Навіть у випадках, пов’язаних з банкрутством банків
чи інших господарюючих суб’єктів суспільного інтересу, формальне дотримання
міжнародних стандартів аудиту та аудиторських процедур дозволяло їм уникати
покарань з боку держави й професійної спільноти.
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Інституційне середовище в нашій країні значно відрізняється від
розвинутих країн, що породило іншу мотивацію запровадження контролю якості
аудиту. До 2019 року ми мали значний відсоток суб’єктів аудиторської
діяльності, які формально проводили підтвердження фінансової звітності. Частка
цих суб’єктів взагалі функціонували у формі суб’єктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб, а деякі господарські товариства не мали штатного
персоналу. На аудиторському ринку процвітало демпінгове ціноутворення,
корупційні схеми по обов’язковому аудиту, тощо.
Саме з огляду на очевидну необхідність проведення комплексної реформи
інституту аудиту в Україні з урахуванням положень актів європейського
законодавства у сфері аудиту Міністерством фінансів України спільно зі
Світовим банком, експертами Європейського Союзу та Комітетом Верховної
Ради України з питань податкової та митної політики і було розроблено
збалансовану модель суспільного нагляду та саморегулювання аудиторської
діяльності в Україні. ЇЇ сутність було втілено у Законі України від «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Зазначимо, що провідна роль у новій системі регулювання аудиторської
діяльності належить органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
(ОСНАД), що забезпечує здійснення нагляду за аудиторською діяльністю та несе
безпосередню відповідальність за:
−
контроль за атестацією та безперервним підвищенням професійного
рівня аудиторів;
−
ефективне впровадження міжнародних стандартів аудиту та
контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, що
здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності;
−
розгляд дисциплінарних проваджень щодо аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності, які проводять обов’язковий аудит фінансової звітності,
накладення відповідних стягнень.
Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності
наразі здійснюється шляхом проведення перевірки якості аудиторських послуг
суб’єктів аудиторської діяльності на предмет дотримання ними міжнародних
стандартів аудиту, принципу незалежності, ефективності внутрішньої системи
контролю якості аудиторських послуг, дотримання вимог чинного
законодавства.
Одним з основних завдань перевірки з контролю якості аудиторських
послуг є тестування внутрішніх процедур, здійснення перевірки договорів про
надання аудиторських послуг, аудиторських та інших звітів, робочих
документів, внутрішніх розпорядчих актів суб’єкта аудиторської діяльності,
якими визначаються політика та процедури, що повинні застосовуватися під час
надання аудиторських послуг.
Нагадаємо, що елементами внутрішнього контролю прийнято вважати
контрольне середовище, оцінка ризиків, процедури внутрішнього контролю,
інформація і комунікація, моніторинг. Нове законодавство вимагає
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запровадження системи внутрішнього контролю аудиторських послуг в цілому,
з механізмами такого контролю та методиками оцінки ризиків.
Заслуговує на увагу і введення в законодавство України нової категорії
підприємств – підприємства, що становлять суспільний інтерес. Оскільки саме
такі підприємства здійснюють значний вплив на економіку, банківський та
фінансовий ринок, тому до них і висуваються особливі вимоги та посилений
нагляд.
Відповідно до світової практики встановлено обов’язок суб’єктів
аудиторської діяльності при виявленні ними під час проведення обов’язкового
аудиту фінансової звітності підприємств, які становлять суспільний інтерес,
порушень або ознак фінансового шахрайства, інформувати орган управління
підприємством і спонукати розслідуванню та вжитті відповідних заходів.
Законодавчо передбачено обмеження щодо одночасного надання послуг з
обов’язкового аудиту та неаудиторських послуг таким підприємствам, уточнено
перелік неаудиторських послуг та встановлено їх граничну вартість.
Імплементовано також і нову процедуру вибору аудитора у формі конкурсу
(тендеру). Крім цього, також передбачені обов’язкова ротація аудиторів,
професійне страхування перед третіми особами, щорічне звітування суб’єктів
аудиторської діяльності у формі Звіту про прозорість, запроваджено грошові
штрафні санкції за недотримання міжнародних стандартів аудиту. Всі описані
зміни покликані забезпечити відповідальність, прозорість і високу якість
діяльності аудиторів в Україні.
На нашу думку, створення чіткого та досконалого законодавчого підґрунтя
є дуже важливим кроком у напрямку побудови ефективної системи регулювання
аудиторської діяльності, що забезпечить підвищення якості аудиту фінансової
звітності в інтересах суспільства та унеможливить надання неякісних
аудиторських послуг.
Ю.О. Ткаченко,
студентка
В.Є. Мещеряков
кандидат екон. наук, доцент кафедри прикладної економіки і
міжнародних економічних відносин
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В СІЛЬСЬКІЙ
МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ
Зайнятість у сільському господарстві була, є і буде способом життя
українського селянина, джерелом прибутку від праці на землі, що стала його
власністю. Проте нині безробіття в селі стало гіркою реальністю і актуальною
проблемою для державної служби зайнятості.
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В сільській місцевості України спостерігається стійка тенденція до
зменшення вакансій в селах України, зростання кількості претендентів на вільне
робоче місце. Привертає увагу те, що в середньому по Україні 53 претендентів
на одне вільне робоче місце в сільській місцевості на кінець 2018 р. (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка вакансій та чисельності незайнятих громадян сільської
місцевості України
Показники

Роки
2014

2015

2016

2017

Потреба в працівниках (осіб, 2946
2781
2895
2680
на кінець року)
Чисельність
незайнятих 175600 172500 166100 151800
громадян
з-поміж
працівників
сільської
місцевості (осіб, на кінець
року)
Відношення
кількості 59,6
62,0
57,4
56,6
незайнятих громадян на одну
вакансію (осіб)
Джерело: побудовано автором на основі джерела [1]

2500

2018 р. до
2014 р., %
84,9

131800

76,4

52,7

88,4

2018

Позитивних результатів у працевлаштуванні сільських жителів можна
досягти шляхом розширення виробництва (і як результат – збільшення кількості
робочих місць), новими підприємницькими структурами, що діють в аграрному
секторі. Але такі можливості обмежені в часі. В міру загострення конкуренції на
ринках сільськогосподарської продукції скорочуватиметься кількість
працівників. Однак і в цьому разі проблеми працевлаштування людей, які
втратили роботу на сільськогосподарських підприємствах, слід розв’язувати в
межах сільської території, оскільки в більшості містах незайнятого економічно
активного населення відносно більше, ніж у селах.
З метою диверсифікації зайнятості жителів сільських територій, на нашу
думку, необхідне здійснення ряду заходів регуляторного характеру з боку
держави, а саме:
– розробка і впровадження інституціонально-правових засад механізму,
який би забезпечував рівні економічні умови господарювання як виробникам,
так і переробникам сільськогосподарської продукції;
– широке використання кооперативних засад в інтеграційних зв’язках
сільськогосподарських і переробних підприємств з урахуванням їх економічних
інтересів, цілей і завдань, кон’юнктури продовольчого ринку;
– стимулювання з боку держави взаємовигідного співробітництва
переробних підприємств з фермерськими, особистими підсобними
господарствами селян на взаємовигідних засадах;
– державна підтримка розвитку кооперативних та інших некомерційних
структур функціонально спрямованих на здійснення спільної заготівлі,
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перероблення, реалізації продукції, а також сервісного обслуговування потоків
сільськогосподарської продукції та засобів виробництва для аграрної сфери.
Серед інших шляхів диверсифікації виробничої діяльності в сільській
місцевості позитивний вплив на створення робочих місць має розвиток
сільського туризму, відродження народних промислів, виготовлення сувенірної
продукції, відновлення соціальної інфраструктури села. Останнє має значний
потенціал збільшення робочих місць і часткового розв'язання проблем
сільського безробіття. Щодо сільського туризму, то, на нашу думку, його
привабливість зросте при поєднанні з вирощуванням екологічно чистої
продукції. Це надає можливості для створення більш продуктивних робочих
місць, що сприяє підвищенню соціальної захищеності сільських жителів,
благоустрою сіл, розвитку соціальної інфраструктури та сфери обслуговування,
зменшенню міграції населення в інші регіони та за кордон.
Таким чином, рівень безробіття є найважливішою характеристикою стану
ринку праці в контексті макроекономічних показників. В цілому, причини
безробіття складні і неоднорідні. Основні з них такі: спад виробництва,
скорочення попиту на вироблені товари та послуги, фактична зупинка
виробництва на багатьох сільськогосподарських підприємствах, згортання
сільської інфраструктури. Тому важливою умовою зниження рівня сільського
безробіття є підвищення професійного рівня безробітних, розвиток на селі
альтернативних видів діяльності і створення нових робочих місць, особливо для
молоді.
Список використаних джерел
1. Економічна активність населення України 2018: Статистичний збірник.
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_EAN_2018.pdf.
(дата звернення: 10. 04. 2020).
Н.В. Усата
канд.екон.наук., провідний наук. співробітник
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
Одним з перспективних шляхів залучення інвестицій в державний бюджет
для повноцінного розвитку різних галузей вітчизняної економіки, зокрема
агропромислового комплексу, є механізм державно-приватного партнерства
(ДПП), який був запроваджений в 2010 році Законом України «Про державноприватне партнерство».
Державно-приватне партнерство – це довгострокове співробітництво (від
5 до 50 років) між державним (держава, територіальні громади в особі
відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування) та
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приватним (юридичні особи, крім державних та комунальних підприємств,
фізичні особи – підприємці) партнерами, що здійснюється на договірній основі
для реалізації загальної мети при об’єднанні ресурсів з метою отримання певних
вигод для кожного учасника такого партнерства.
Зацікавленість органів державної влади в участі приватних інвесторів
пояснюється перш за все дефіцитом бюджетних коштів на реалізацію важливих
масштабних проектів, а також використанням досвіду приватних компаній,
ефективним управлінням майном тощо. В свою чергу бізнес отримує
можливість співпрацювати з державою та/або місцевим самоврядуванням,
отримувати державну підтримку та доступ до певних ресурсів.
Законодавчо визначено основні принципи здійснення ДПП:
− рівність перед законом державних та приватних партнерів;
− заборона будь-якої дискримінації прав учасників угоди;
− забезпечення вищої ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої
діяльності державним партнером без залучення приватного партнера;
− узгодження інтересів обох сторін з метою отримання взаємної вигоди;
− незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в рамках
ДПП, цільового призначення та форми власності об'єктів, що перебувають у
державній або комунальній власності, переданих приватному партнеру;
− визнання державними та приватними партнерами прав і обов'язків,
передбачених законодавством України та визначених умовами договору;
− справедливий розподіл між державним та приватним партнерами
ризиків, пов'язаних з виконанням договорів;
− визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків,
встановлених законом тощо [1].
Дотримання цих принципів гарантує довгострокову співпрацю державного
та приватного партнерів на взаємовигідних умовах. Як показує вітчизняна
практика, учасники угоди не завжди дотримуються цих принципів; порушення
їх в основному спостерігається з боку державного партнера, який часто може
виходити із власних цілей при укладанні угоди. Незважаючи на передбачену
законом рівність сторін, у даних партнерських взаємовідносинах домінуюча роль
належить все-таки державі.
Проекти ДПП в багатьох випадках є недостатньо прозорими, а також
присутній несправедливий розподіл ризиків між учасниками, здебільшого тягар
відповідальності перекладається на плечі бізнесу.
На думку багатьох експертів, основними причинами стриманого розвитку
ДПП є політична і економічна нестабільність, недосконале законодавство та
дефіцит коштів у державі, а також надзвичайно складна бюрократична
процедура оформлення правовідносин з приватним партнером при реалізації
інвестиційного проекту.
Під час застосування законодавства про ДПП на практиці виникає маса
проблемних моментів. Зокрема, слід відмітити, що більшість цих проблем
виникає при реалізації проектів на державному рівні за участі центральних
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органів виконавчої влади (понад 80%). Реалізація проектів на місцевому рівні
здійснюється із набагато меншою кількістю перешкод, оскільки немає потреби
погоджувати їх з іншими державними органами [2].
На сьогоднішній день в нашій країні не має не лише політичної та
економічної, а й законодавчої стабільності. Візьмемо Податковий кодекс
України, до якого за 9 років були внесені зміни більш ніж 130 законами, а це в
середньому одна зміна на місяць. Про яку стабільність податкового
законодавства можна говорити… Така ж ситуація спостерігається і в
інвестиційній галузі. Державні гарантії інвестицій в Україні давно стали
умовними поняттями, в більшості випадків держава відмовляється захищати
інтереси інвесторів [3]. В таких умовах породжується недовіра приватного
сектору до держави, у бізнесу не виникає бажання співпрацювати із органами
державної влади.
Тому, успішний розвиток механізму ДПП та використання в повній мірі
його потенціалу для розвитку вітчизняної економіки можливі лише при
дотриманні основних принципів здійснення ДПП. З метою подолання
невпевненості та повернення довіри приватних партнерів, державі доцільно
формувати загальне сприятливе середовища для ведення бізнесу.
Список використаних джерел
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УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО
СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
Якісно нове положення України в сучасному геополітичному просторі
спонукає науковців, можновладців, практикуючих менеджерів до пошуку
новітніх концептів забезпечення якості й рівня суспільного життя, які б
відповідали світовим стандартам.
Прийнята провідними країнами світу, й адаптована багатьма країнами, що
стали на путь ринкових трансформацій й ефективного суспільного розвитку
Концепція сталого розвитку, вимагає гармонізації відносин суспільства,
економіки й екології.
Особливої актуальності ці питання набувають у промислово розвинених
регіонах України. Екстенсивний промисловий розвиток протягом ХХ століття
призвів до руйнівних процесів у оточуючому навколишньому середовищі, що в
свою чергу вплинуло на соціальну складову й призвело до негативних
економічних наслідків.
Отже, завдання Уряду, всієї владної вертикалі й власників промислових
підприємств, полягає в ефективній, взаємовигідній гармонізації взаємодії без
виключення всіх складових – учасників реалізації концепції сталого розвитку,
саме цей наш посил підтверджують автори монографії [1].
Загальносвітові процеси екологізації сфери виробництва, з одного боку, і
процеси ринкової трансформації, модернізації сфери споживання, з іншого,
детермінують їх різноспрямований й суперечливий вплив на стабільність
розвитку соціально-економічних систем у рамках єдиного національного
ринкового простору. У цьому зв'язку виникає об'єктивна необхідність вивчення
процесів формування ринку екологічно чистих товарів з метою їх послідовного,
системного агрегування в національну модель розвитку споживчого ринку з
одного боку й суспільного розвитку з іншого.
Наявність фундаментальних підходів до обґрунтування концепції сталого
розвитку на мега- і мезорівнях у даний час поєднується із практичною
відсутністю системних теоретико-модельних уявлень про механізми управління
розвитком споживчого ринку в частині формування передумов подальшого
зростання ринку екологічно чистих товарів.
Своєчасність вирішення зазначених питань обумовлена недостатньою
дослідженістю екологічних аспектів розвитку споживчого ринку в Україні, а
також необхідністю задоволення екологічних потреб і пошуку економічно
ефективних і стратегічно адекватних форм розвитку ринку екологічно чистої
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продукції, виявити й змоделювати які можна за допомогою вивчення взаємодії
його окремих елементів.
Формування ринку екологічно чистих товарів - це складний процес, який
вимагає узгодження інтересів всіх його суб’єктів, у першу чергу виробників,
споживачів, а також інтересів суспільства (суспільного розвитку).
Важливим аспектом інноваційних перетворень у контексті переходу до
сталого екологічно безпечного розвитку суспільства є розширення вітчизняного
ринку екологічних товарів і послуг.
Нажаль, вітчизняні виробники досить часто не приділяють достатню увагу
такому перспективному ринку, як ринок екологічно чистих товарів, здатний
гармонізувати взаємодію всіх складових суспільного розвитку.
В умовах подальшого погіршення якості навколишнього середовища,
обумовленого нераціональною структурою промисловості, перед Україною
гостро постають питання виробництва й споживання екологічно чистих товарів,
здатних конкурувати на міжнародному ринку.
Виробництво екологічно чистої продукції означає не тільки екологізацію
процесів споживання, але й екологічність виробничих процесів, оскільки
виробництво такої продукції сприяє забезпеченню або навіть поліпшенню якості
навколишнього середовища а отже й сприяє забезпеченню ефективності
суспільного розвитку.
Світовий досвід показує, що розвинені національні ринкові відносини
неможливі без розвиненого національного товарного виробництва. Але в Україні
сьогодні спостерігається, з одного боку, зростання ринкових структур, а з іншого
– звуження поля національного товарного виробництва. Тому зрозуміло, що
ринкові структури, що виникли в останні роки, у більшості випадків
обслуговують не виробництво вітчизняних підприємств, а товарне виробництво
інших країн.
Становлення й подальший розвиток ринкових відносин змушує
вітчизняних суб'єктів господарювання перебудовувати свою виробничо-збутову
діяльність з метою виживання й наступного сталого довгострокового розвитку.
При цьому для переважної більшості суб'єктів господарювання
актуальним є пошук ринкових можливостей розвитку, оскільки орієнтація на
традиційну продукцію, традиційні методи організації її виробництва й збуту в
умовах швидких змін середовища господарювання є безперспективною й не
може забезпечити сталого росту.
Розв’язання цієї проблеми неможливе без створення системи
цілеспрямованого пошуку й вибору, найбільш сприятливих для конкретних
суб'єктів господарювання в існуючих умовах напрямків сталого розвитку. Ця
система включає критеріальну й інформаційну бази, методологічне й методичне
забезпечення для прийняття відповідних управлінських рішень у нестабільних
умовах ринкового середовища й обумовленого цим ризиками процесу
суспільного розвитку.
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ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ
ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ
Протягом становлення незалежної України у публічному просторі лунає
теза щодо децентралізації державної влади. Але ж світовий авторитет теорії
менеджменту Г. Мінцберг писав, що «каламутні води децентралізації» і що
«централізацію і децентралізацію слід розглядати не як абсолюти, а як два
полюси континууму» [1, с. 245]. По суті, Г. Мінцберг конкретизував положення
Аристотеля, згідно з яким «слід вимагати відносної а не абсолютної єдності як
сім`ї, так і держави; коли ця єдність зайде надто далеко, то і сама держава буде
знищена; якщо навіть цього й не відбудеться, все ж таки держава на шляху до
свого знищення стане державою гіршою» [2, с. 412]. Відповідно, положення
статті 132 Конституції України «поєднання централізації і децентралізації у
здійсненні державної влади», слід вважати методологічно обґрунтованим.
Поняття «поєднання» само по собі важко сприймати у якості методичного
інструменту. Для методологізації його варто розглянуті певний ланцюг понять,
які є комплементарними до нього. Так, «поєднання» є спорідненим з поняттям
«комбінування» (орієнтир досягнення оптимального співвідношення різних
виробництв в умовах реформування та структурної перебудови економіки) [3].
Якщо ми згадуємо «здійснення», тобто реалізацію дії, то тут варто застосувати
поняття «взаємодії» («сумісну дію кількох об`єктів або суб`єктів»), яке також
комплементарне до понять «взаємовигідне співробітництво» та «симбіоз».
Поняття «співробітництво» у англійській версії є комплементарним до понять
«кооперація (cooperation), «товариство» і «партнерство» (partnership). Зазначені
поняття широко застосовуються у природничих науках, наприклад, у біохімії:
«R-СООН і R-NH+3 – протоновані партнери», «для гемоглобіну характерна
кінетика кооперативного св`язування» тощо [4, с. 22, 56]. Комплементарним до
поняття «партнерство» є поняття «симбіоз» (Матеріал з Вікіпедії) – проміжна
ланка між взаємодією і злиттям партнерів, що може збільшити їх шанси на
виживання; при цьому визначають різні форми відносин: паразитизм – вигідні
одному, але шкідливі іншому; мутуалізм – обопільно вигідні; коменсалізм –
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корисні одному і байдужі іншому; аменсалізм – шкідливі одному і байдужі
іншому; ендосимбіоз – коли один з партнерів живе усередині клітини іншого.
Різні аспекти горизонтального і вертикального партнерства досліджували
від часів написання Епосу про Гільгамеша, Іліади та Одісеї тощо. Стародавній
Рим запропонував цивілізації Дігести Юстініана, де для усіх гілок влади були
визначені повноваження, узгоджені принципи взаємодії товариств тощо [5].
Феодальний період сучасної цивілізації характеризувався відносинами
васалітету, де партнерство суб`єктів було мінімальним, а принцип «васал мого
васалу не мій васал» взагалі блокував розвиток договірних відносин [6, с. 123].
Розвиток передумов партнерства через удосконалення системи укладання
угод (договорів, контрактів) був об`єктом досліджень А. Сміта («закон повинен
забезпечити виконання договорів та зобов`язань») [7, с. 85], Д. Рікардо («країна
зацікавлена у добросовісному виконанні договорів» [8, с. 204]. Тут варто також
нагадати застереження А. Сміта стосовно важливості враховувати моральний
орієнтир діяльності держави: «різні форми правління поважаються в залежності
від ступеня благоденства, яке вони доставляють підданим; в цьому і полягає їхня
мета і все їх значення; проте, внаслідок пристрасті до певних поєднань, внаслідок
любові до мистецтва та винахідництва, ми іноді віддаємо перевагу засобам, а не
цілі, і працюємо над тим, що може сприяти щастю людей, скоріше з бажання
вдосконалити систему, ніж з безпосереднього співчуття до тих, кому доведеться
випробовувати на собі її вигоди чи незручності» [9, с. 105]. Тобто суб`єктнооб`єктні відносини необхідно перетворити у «суб`єктно-суб`єктні».
На сьогодні актуалізація суб`єктно-суб`єктних (партнерських) відносин
визнана на рівні міжнародних організацій (акти ООН, ФАО, ВООЗ, Римський
клуб, Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства). Відповідно в
Україні на виконання положень міжнародних угод, у т.ч. Угоди про асоціацію
України з ЄС, приймаються акти щодо соціального та державно-приватного
партнерства з перспективою їх узгодження із іншими блоками законодавства.
Висновки: наведені вище матеріали дозволяють стверджувати наступне:
формування механізму оптимального поєднання централізації і децентралізації
у здійсненні державної влади генетично пов`язане з вирішенням сукупності
теоретико-методологічних та законодавчих передумов практичної реалізації
суб`єктно-суб`єктних (партнерських) відносин усіх сфер та видів діяльності.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Сучасні
досягнення
в
сфері
розвитку
інформаційних
та
телекомунікаційних технологій сприяють формуванню абсолютно нових
економічних, соціально-культурних і політичних відносин в житті людей, які
описуються єдиним поняттям глобальне інформаційне суспільство.
Інформаційне суспільство — такий стан розвитку суспільства, який
характеризується
високорозвиненою
інформаційною
культурою,
інфраструктурою і масової інформатизацією, широким доступом населення до
інформаційних ресурсів, ринком інформаційних продуктів і пріоритетним
розвитком інформаційного сектора економіки [1, с.102].
У результаті впровадження інформаційних технологій в органи публічної
влади очікується підвищення достовірності та оперативності інформації,
прозорості виконання рішень, високий рівень контролю за їх здійсненням,
зростання довіри суспільства до діяльності органів влади; забезпечення взаємодії
громадян і органів державної влади, забезпечення індивідуальних
інформаційних потреб громадян України [2].
В основі електронного уряду (e-government), на думку І. Погребняка,
лежить «клієнт-орієнтованість» публічних інститутів, сприйняття громадян як
споживачів адміністративних, публічних послуг і прийняття підходів
задоволення очікувань споживачів [3, с. 30]. Таким чином, науковці сходяться на
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тому, що основною метою «електронного урядування» та «електронного уряду»
поряд із забезпеченням прозорості публічного управління є орієнтація на
задоволення потреб громадян через розширення можливостей надання через ІКТ
адміністративних та публічних послуг. Важливо підкреслити, що у сучасному
розумінні англомовний термін «e-government» тлумачиться не лише як
електронний уряд, а як електронне управління державою, тобто використання в
органах публічного управління сучасних технологій. А якщо ми говоримо вже
про електронне управління, як про певну технологію, то виникає нове поняття
«електронне урядування».
Сучасний стан надання адміністративних послуг в електронній формі
характеризується певними зрушеннями. В Україні створено Єдиний державний
веб-портал електронних послуг, що виконує також функції Єдиного державного
порталу адміністративних послуг. Основна мета порталу полягає у доступності
інформації про адміністративні послуги, а також їх надання в електронному
вигляді. Окрім того, слід відзначити важливість функціонування Кабінету
електронних сервісів «kap.minjust.gov.ua» (Міністерства юстиції України),
завдяки якому можна отримати документи з державних реєстрів Міністерства
юстиції України в режимі онлайн, здійснити реєстраційні дії у державних
реєстрах України в електронному вигляді, відшукати необхідну інформацію в
державних реєстрах, користуватися електронними системами звітності у межах
своєї професійної діяльності, брати участь в електронних торгах арештованого
майна, а також здійснювати пошук різноманітних як законодавчих документів,
так і відповідних шаблонів (зразків) документів.
При цьому, незважаючи на позитивну динаміку розвитку системи
надання адміністративних послуг в електронній формі, невирішеними
проблемами залишаються відомчий підхід до їх створення, значне дублювання
інформації, відсутність єдиних стандартів та несумісність ресурсів, складність
доступу тощо. Спостерігається недостатня доступність та складність
електронних послуг, забюрократизованість та обмежена кількість каналів їх
отримання для вразливих категорій громадян.
Внаслідок такого стану на сьогодні актуальним залишається питання
можливості надання інтегрованих публічних послуг, у тому числі,
адміністративних послуг електронними засобами. Одним із варіантів вирішення
цих та інших проблемних питань, може стати створення координаційного центру
на базі, наприклад, наукової установи, яка б забезпечувала інтеграцію
електронних інформаційних потоків різних суб'єктів продукування
інтелектуальної інформації на державному рівні.
Необхідно зазначити, що перехід до застосування технологій е-урядування
повинен відбуватися в усіх напрямах взаємодії публічної адміністрації, бізнесу і
громадського сектору, оскільки відставання якого-небудь із цих секторів
порушить динаміку інформаційного розвитку країни. Основними завданнями,
які мають бути реалізовані в рамках удосконалення механізмів надання
адміністративних послуг, є: створення правової бази для вирішення проблем,
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пов'язаних з розробкою і розповсюдженням документів в електронній цифровій
формі, зниження адміністративних бар`єрів і обмежень, забезпечення рівних
прав на отримання інформації з усіх загальнодоступних інформаційних систем,
посилення контролю за доцільністю будь-якого розширення переліку вимог до
господарюючих суб'єктів з боку державних і місцевих органів виконавчої влади.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ
РЕГІОНУ
Важливим інструментом державного регулювання, що допомагає
підтримувати необхідні економічні пропорції, забезпечує узгоджене
цілеспрямоване функціонування всіх ланок господарської системи суспільства,
є стратегічне планування розвитку регіону.
Стратегічне планування необхідно розглядати як систематичний процес
визначення мети, завдань діяльності підприємства, організації, регіону, а також
комплексу заходів з реалізації розробленої стратегії, який спрямований на
забезпечення їх ефективного функціонування в майбутньому. Результатом
стратегічного планування є розроблена стратегія, реалізація якої здійснюється в
процесі стратегічного управління [1]. Необхідність та важливість стратегічного
планування на сучасному етапі зумовлена можливістю його використання як
дієвого інструменту координації і співпраці владних інституцій,
підприємницьких структур та громадських організацій, оптимального
використання наявних територіальних ресурсів [2, с. 223].
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Поряд з цим, формування регіональних стратегій та процес їх реалізації
засвідчив існування низки проблем: 1. Відсутність системності і планомірності
регіонального планування; 2. Складність координації пріоритетів розвитку
кожного регіону між собою, а також з пріоритетами державної регіональної
політики. 3. Низька адаптивність до зміни зовнішніх умов та плинність
соціально-економічної ситуації в процесі регіонального управління; 4. Не
врахування актуальних потреб та інтересів населення при розробці стратегій
регіонального розвитку; 5. Відмінність підходів до формування пріоритетів та
стратегій регіонального розвитку [3]. Отже, в сьгоднішніх умовах регіони мають
можливості планувати та фінансувати власний розвиток. Водночас, на жаль, як
демонструє практика, поки що в регіонах не всі управлінці можуть ефективно
скористатися новими інструментами регіонального розвитку.
За основу стратегічного планування має бути покладено аналіз як
внутрішніх можливостей регіональної економіки, так і зовнішніх конкурентних
сил і пошук шляхів використання зовнішніх можливостей з урахуванням
специфіки економіки регіону. Можна сказати, що мета стратегічного планування
полягає в поліпшенні реакції регіону на динаміку глобального ринку й поведінку
регіонів-конкурентів. Стратегічне планування в цьому випадку виступає як
сукупність визначених функцій: стратегічний аналіз; визначення місії та цілей;
фінансове оцінювання стратегічних альтернатив; вибір типу стратегії [4].
Особливістю стратегічного планування та реалізації стратегій соціальноекономічного розвитку є те, що в системі «національна економіка –
макроструктурна галузь – область – місто – селище – село – підприємство»
повинна простежуватися цілісність, стратегії соціально-економічного розвитку
підсистем мікро-, мезо- та макрорівнів не повинні суперечити одна одній. Лише
за умови взаємоузгодження розробки і впровадження стратегічних планів на всіх
ієрархічних рівнях можна забезпечити ефективність функціонування усієї
системи стратегічного планування в контексті управління національним
господарством [5]. Отже, під стратегічним плануванням розвитку регіону
розуміємо постійний поетапний процес визначення поточного стану та
тенденцій розвитку об’єкта; бажаного стану, умов та якості розвитку; напрямів
та шляхів досягнення бажаного стану (рис.1).
Механізм реалізації
Стратегії.
Моніторинг та
оцінювання
результативності.
Внесення змін до
Стратегії

Формування
бачення
майбутнього
регіону. Визначення
стратегічних цілей,
операційних цілей
та завдань

Аналіз та
оцінювання стану та
тенденції розвитку.
Ідентифікація та
пріоритезація
проблем.
Визначення
сценаріїв розвитку

Як досягти бажаного
результату?
Рис. 1. Стратегічне планування розвитку регіону

Де знаходимося?

Де хотіли б знаходитись?
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Таким чином, для того, щоб стратегічний план став дійсно дієвим
інструментом змін у розвитку території, він повинен: пройти процедуру його
підготовки згідно з етапами та визначеними алгоритмами; повинен опиратись на
чітку систему організації процесу розробки стратегії та налагоджений алгоритм
дій, об'єднання зусиль учасників розвитку регіону. В умовах, що існують нині в
Україні, стратегічне планування розвитку регіонів - ефективний інструмент,
який дає можливість підготуватись до майбутніх зовнішніх і внутрішніх
викликів та знайти відповіді на них.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
PRODUCT PLACEMENT
Застосування рекламної технології рroduct placement (продакт-плейсмент)
є дуже ефективним майже для всіх напрямів бізнесу. Разом з тим, проблеми
державного регулювання цього явища є недостатньо дослідженими.
Product placement (продакт плейсмент – розміщення продукції) – прийом
неявної (прихованої) реклами, який має на меті або демонстрацію рекламованого
продукту чи його логотипу, або згадка про нього у вигідному світлі [1].
Основними завданнями продакт-плейсмент є формування у представників
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цільової аудиторії певної моделі поведінки і спонукання їх до придбання
відповідних товарів чи послуг.
На сьогоднішній день розрізняють такі основні види product placement [2]:
1. Візуальний продакт плейсмент (visual product placement) – продукт, послугу
або логотип глядачі можуть просто побачити. 2. Вербальний (spoken product
placement), який включає в себе: усний (або вербальний) – фраза (діалог), яка
рекламує продукт, послугу або компанію, коли актор чи «голос за кадром»
згадують про продукт, послугу або компанії; невербальний – звук, який є
невід’ємною властивістю того чи іншого продукту. 3. Взаємодія актора з
продуктом (usage product placement) – це найбільш популярний різновид продакт
плейсменту, оскільки не завжди легко створити образ тільки за допомогою
зображення або звукоряду.
Продакт-плейсмент як цілеспрямований маркетинговий інструмент виник
на початку ХХ століття, завдяки грамотній подачі сюжету мультфільму «Popeye
the Sailor» (Моряк Папай) компанією Fleischer Studios. Цільовою аудиторією
мультфільму звісно були діти. А сюжет передбачав набуття головним героєм
надзвичайної сили після споживання шпинату. Як наслідок, продаж шпинату (а
саме він і був об’єктом продакт-плейсменту) зріс на 30% [3, с. 6].
Явище product placement почало використовуватися не тільки
комерційними організаціями, але також і державними службами. Так, наприклад,
в США у Пентагоні – було створено власний підрозділ, що займається
безпосередньо продакт плейсментом даного відомства, яке має свої
представництва на всіх потужних кіностудіях Голівуду. Потужні страхові
компанії, що володіють достатніми ресурсами, давно вже прийшли до висновку,
що набагато економічніше і ефективніше використовувати рroduct placement в
сукупності з іншими видами маркетингових комунікацій. Таким чином,
створюється комплексна програма просування страхового продукту або компанії
на ринку, що дозволяє страховику ознайомити цільову аудиторію з різними
сторонами запропонованого продукту. На сьогодні продакт-плейсмент впевнено
захоплює рекламний ринок, переростаючи в ключову маркетингову стратегію.
Про активний розвиток продакт-плейсмент свідчать такі цифри: близько 70%
рекламодавців використовують продакт-плейсмент; у кіноіндустрії Голівуду
наданням послуг продакт-плейсмент займаються близько 200 спеціалізованих
рекламних агенцій (не враховуючи рекламні агенції широкого профілю) [4].
Найчастіше рroduct рlacement стає складовою таких програм, як: кроспромоушн; кіномерчендайзінг; спонсорські програми; талант відносин
(залучення зірок у рекламну кампанію для просування товару); ліцензування
(агентства з продакт плейсменту виступають як посередники між
кінокомпаніями і рекламодавцями щодо покупки прав на персонажі і
кінообрази). Сьогодні товар також стає елементом літературного середовища або
комп’ютерних ігор. Розміщуючи інформацію в книзі, у рекламодавця з’являється
можливість розповісти про особливості продукту, новинки асортименту, плани,
без ліміту в часі.
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Таким чином, product placement – це перспективний напрям просування
товарів і послуг, оскільки сьогодні традиційні рекламні технології не є
ефективними. Тому технологія продакт-плейсмент як різновид рекламної
діяльності повинна стати об’єктом державного регулювання, що вимагає
створення правової бази з метою забезпечення сприятливих умов для
функціонування рекламної галузі. Сьогодні українські маркетологи активно
використовують технологію рroduct рlacement, про що свідчить наявність
спеціалізованого національного інтернет-ресурсу, де можна укласти угоду з
розміщення продакт-плейсмент реклами. Поряд з цим, існують випадки
використання цієї рекламної технології без дозволу власника торгової марки;
порушення прав споживачів медіа-контенту через використання у латеральних
каналах комунікації вербального, аудіального та кінестетичного різновидів
продакт-плейсмент реклами. Для усунення названих недоліків держава, як
гарант прав та свобод суб’єктів ринку, як сторона, зацікавлена у створенні
прозорих і конкурентних правил економічної діяльності, повинна забезпечити:
активну політику захисту авторських прав; розробленість правової бази у сфері
прихованої реклами, в тому числі з метою недопущення використання
прихованого рекламування шкідливої продукції, наприклад, алкогольної та
тютюнової; регулювання відносин суб`єктів і об`єктів рекламної діяльності та
захист споживачів продуктів/послуг від заборонених маніпулятивних
комунікативних технологій.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
Забезпечення економічної безпеки багато в чому визначає економічний
успіх фірми.
Економічна безпека підприємства - це стан захищеності підприємства від
несприятливого впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, руйнівних причин, які
дозволяють стійко реалізувати основні комерційні інтереси і цілі статутної
діяльності [2].
Вплив на фінансову безпеку підприємств надає стан юридичних,
економічних відносин, організаційних зв’язків, матеріальних та інтелектуальних
ресурсів підприємства, при якому гарантується міцність його Функціонування,
фінансово-комерційний успіх, сучасне науково-технічне і соціальний розвиток.
Метою забезпечення економічної безпеки підприємства є огорожа його
власності і співробітників від джерел зовнішніх і внутрішніх загроз безпеки,
запобігання причин і умов, що породжують їх.
Для кожного підприємства «зовнішні» і «внутрішні» загрози суто
індивідуальні (галузеві, масштаб підприємства, сфера діяльності). Разом з тим,
на наш погляд, зазначені категорії включають окремі елементи, які прийнятні
практично до будь-якого суб'єкта господарської діяльності.
В цілому, система економічної безпеки підприємства є індивідуальною,
при її формуванні необхідно враховувати не тільки перераховані вище проблеми,
а й сферу діяльності, умови конкурентоспроможності. Як і в якому масштабі
реалізується система, визначається нормативно-правовою базою держави,
бюджетом фірми, знаннями і досвідом керівництва в області економічної
безпеки.
Слід зазначити, що сьогодні не всі керівники підприємств готові в повній
мірі оцінити необхідність створення надійної системи економічної безпеки.
Особливо ж складно буває визначити конкретні дії, необхідні для захисту тих чи
інших життєво важливих ресурсів. Внаслідок цього, багато керівників
обмежуються створенням на підприємстві охоронних структур, майже повністю,
виключаючи з арсеналу організаційно-технічні та правові методи, засоби і
способи захисту інформації [4].
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

347

Створення надійної системи економічної безпеки організації не може бути
досягнуто без дотримання цієї серії принципів:
1. Комплексність - система повинна забезпечувати безпеку різних сфер
діяльності підприємства.
2. Пріоритетом превентивних заходів (попереджень) є безпека системи,
необхідна на початкових етапах для виявлення різних негативних факторів.
3. Узгодженість - система безпеки може бути безперервною за умови
безвідмовної роботи її елементів.
4. Законність - всі дії щодо забезпечення безпеки підприємства повинні
ґрунтуватися на чинних нормативних актах, а не суперечити йому.
5. Планування - логічно послідовне виконання дій в системі, що робить
систему організованої.
6. Низька вартість - вартість системи не повинна перевищувати дохід від
діяльності підприємства.
7. Взаємодія - всі елементи системи функціонують злагоджено; функція
кожного елемента чітко визначена.
8. Компетентність - забезпечення економічної безпеки має бути доручено
фахівцям з необхідним рівнем підготовки, знаннями в цій області.
Таким чином, економічна безпека є одним з основних компонентів
управління підприємством, що працює на його успіх [3]. Для побудови надійної
системи економічної безпеки підприємства необхідна конкретна компетенція в
цій області, постановка чітких цілей, завдань і дотримання основних принципів.
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КОМПЛАЄНС-БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
Промислові підприємства здійснюють свою діяльність в складних умовах
ризику розвитку підприємств. Вони відіграють важливу роль в економіці кожної
країни, виконуючі такі надзвичайно важливі функції, як:
- виробництво різного роду товарів та формування купівельної
спроможності у споживачів для їх придбання та споживання;
- розширення соціальної інфраструктури;
- створення робочих місць;
- забезпечення власного зростання і т.п.
Виходячи з цих завдань функціонування промислового підприємства на
відміну від інших типів підприємств полягає в перетворенні одного типу
матеріальних благ (сировини, напівфабрикатів, матеріалів та ін.) в інший
(готовий продукт). У зв’язку з цим, при дослідженні процесу сталого та
безпечного розвитку саме промислових підприємств важливо враховувати
специфічні особливості їх функціонування.
Тому питання економічної безпеки в їх діяльності є надзвичайно
важливими. Більшість топ-менеджерів прагнуть до забезпечення сталого
розвитку свого підприємства з найменшим рівнем ризику волатильності
(невизначеності, непередбачуваного коливання показників бізнес-діяльності),
що істотно впливає на основні показники стратегічного розвитку, тобто різких
непередбачуваних коливань вартості як самого підприємства, так і його активів.
Сьогоднішні реалії господарювання такі, що забезпечення безпеки підприємства,
в першу чергу його економічної безпеки, неможливо без впровадження в
практику його діяльності системи комплаєнс.
Комплаєнс (англ. «сompliance» - згода, відповідність, походить від «to
comply» - виконувати) - в перекладі з англійської означає дію згідно із запитом
або вказівкою; покірність. Комплаєнс відтворює відповідність конкретних дій
підприємства, окремого колективу чи працівника будь-якого рангу внутрішнім
або зовнішнім вимогам (законам, стандартам, нормам, положенням і т. п.).
Але далеко не завжди при формуванні враховуються показники корупції,
шахрайства, відмивання грошей, порушення корпоративної етики,
антимонопольного, податкового законодавства і т.п. В останні 20…25 років в
світовій економіці все це є предметом комплаєнс-досліджень. Виходячи з цих
посилань, пропонуємо ввести в економічну термінологію дефініцію «комплаєнсбезпека підприємства». Новий термін потребує свого теоретикометодологічного обґрунтування та визначення як економічної категорії. Сутність
терміну «комплаєнс-безпека» виходить з визначення як самого терміну
«комплаєнс», так і поняття «економічна безпека».
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Тому пропонується визначати поняття комплаєнс-безпеки промислового
підприємства як міра (ступінь, показник) захищеності життєво важливих
інтересів промислового підприємства від зовнішніх та внутрішніх порушень
законів, нормативних правових актів, стандартів, установчих та внутрішніх
документів підприємства шляхом визначення, оцінювання та максимального
зменшення (усунення) комплаєнс-ризиків. Такого роду визначення дозволяє, поперше, показати динамічність комплаєнс-безпеки в просторі і часі; по-друге,
визначати важливість як внутрішніх, так і зовнішніх чинників впливу на розмір
комплаєнс-безпеки; по-третє, показати тісну взаємодію на правовій основі
державної і корпоративної систем забезпечення економічної безпеки; почетверте, визначати в якості основного інструменту комплаєнс-безпеки
промислового підприємства наявність та рівень комплаєнс-ризиків. Дослідження
методологічної сутності комплаєнс-безпеки передбачає визначення функцій,
політик та принципів цього напрямку економічної роботи на промисловому
підприємстві. Ефективність використання цього напрямку економічної роботи
на підприємствах в сучасних умовах очевидна.
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ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ ПОДОЛАННЯ
В управлінні економічною безпекою підприємства питання захисту існує
як у поточному періоді, так і в довгостроковій перспективі, а раціональне
управління забезпечує високі результати діяльності підприємства.
Під загрозами економічній безпеці підприємства розуміють існуючі чи
перспективні дії, які ускладнюють або унеможливлюють реалізацію
економічних інтересів підприємства, а також створюють небезпеку для
господарської діяльності та життєзабезпечення колективу підприємства [3].
Можна сформулювати таку класифікацію загроз економічній безпеці
підприємства: внутрішні та зовнішні; політичні, кримінальні, конкурентні,
контрагентні; явні та приховані; об’єктивні, які виникають через стихійні
природні лиха, та суб’єктивні, через діяльність людини; прогнозовані та не
прогнозовані.
Під зовнішніми загрозами економічній безпеці розуміють зміни політичної
ситуації, законодавства; макроекономічні потрясіння; нерозвиненість
інфраструктури ринку; протиправні дії кримінальних структур; використання
недобросовісної конкуренції; промислово-економічне шпигунство; зараження
комп’ютерних програм різними вірусами тощо [3].
За умови незадовільної роботи проявляються внутрішні загрози:
неефективна робота служби безпеки підприємства, використання застарілої
техніки у виробництві; низький рівень дисципліни в колективні, зокрема
протиправні дії працівників; порушення режиму збереження конфіденційної
інформації; вибір ненадійних партнерів; відтік кваліфікованих кадрів;
недостатня патентна захищеність; істотні упущення як у тактичному, так і в
стратегічному плануванні [3].
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Система управління економічною безпекою підприємства має певні якісні
характеристики, а саме: комунікативність, маневреність, стійкість та
адаптивність [1].
Процес адаптації є одним з найважливіших механізмів управління
економічною безпекою підприємства. Він уявляє собою управлінську
технологію, засновану на відповідних моделях реалізації цього механізму. Ці
адаптаційні можливості напряму залежать від загроз, які можуть виникнути
перед підприємством та його економічною безпекою. При цьому, для фірми є
однаково актуальним подолання як внутрішніх, так із зовнішніх загроз.
Якщо ефективно управляти стратегічним, тактичним і оперативним
рівнями економічної безпеки, то можна уникнути руйнівного впливу змін
факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства та запобігати
зниженню її до рівня, коли підприємство функціонує з загрозою стабільній
діяльності [1].
Основною проблемою є вибір пріоритетів розвитку підприємства,
відповідності стратегії внутрішньовиробничим процесам, до яких належить:
політика управління основними засобами, придбання сучасної техніки та
технології, запровадження інновацій, оновлення системи мотивації та розвитку
персоналу, підвищення рівня екологічності виробництва.
Також важливим елементом управління економічною безпекою
підприємства є антикризовий механізм, що являє собою процес управління,
направлений на швидке скорочення витрат шляхом негайного реагування на
події. Попереджуюче управління економічною безпекою підприємства доцільно
здійснювати через асоціації підприємців. Антикризове ж управління
економічною безпекою підприємства здійснюється окремим суб'єктом
підприємництва. Антикризове управління слід розуміти, як управління, що
запобігає та/чи дозволяє демпфірувати кризові ситуації в економічній діяльності
підприємства.
Аналізуючи досвід європейських підприємств можна побачити, що з
метою захисту економічної безпеки підприємства малого і середнього бізнесу
об'єднуються в асоціації, які представляють суб'єкти підприємництва у владних
структурах. Тактика лобіювання забезпечує просування на політичний рівень
групових і спільних вимог підприємців, на неформальному рівні вона вирішує в
сутності проблеми корпорацій-гігантів [2].
Отже, для захисту економічної діяльності підприємства найефективнішим
та дієвішим за всі інші є комплексний підхід. Тому для забезпечення економічної
безпеки на підприємствах є доцільним запроваджувати наступні елементи
комплексного підходу: розробляти механізм узгодження інтересів підприємців
усередині асоціації, країни та міжнародного ринку в цілому; розробляти та
впроваджувати механізми самоорганізації суб'єктів підприємництва, які
спрямовуються на організацію колективного захисту і забезпечення їх безпеки;
координувати підприємницьку діяльність в межах конкретного сектору
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економіки; безперервно відстежувати ситуацій, які можуть стати чинниками
порушення економічної безпеки суб'єктів підприємництва.
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Упродовж свого існування практично будь-яке підприємство прагне не
лише максимізувати свою прибутковість, а й уникнути певний негараздів.
Запорукою цього, окрім іншого, є здатність колективу забезпечити власну
економічну безпеку – «умову не лише мінімізації негативних ефектів від наявних
та ймовірних загроз для господарюючих суб’єктів, а і сталих темпів їх розвитку
за рахунок зваженого використання ринкових механізмів і механізмів
державного регулювання суспільних процесів» [3]. Саме тому зростає
значущість належного методологічного забезпечення цього процесу, а з тим –
чіткого розуміння переліку методів і засобів реалізації державної політики щодо
економічної безпеки підприємств. Означене, зрештою, й обумовлює
актуальність даного дослідження.
Проведені узагальнення публікацій провідних науковців (Н. Аванесова,
А. Бесчастний, Т. Васильців, А. Гіндес, О. Головченко, В. Дімітрієва, В. Єдинак,
А. Калько, В. Котковський, Ю. Кушнірук, І. Літош, І. Матвійчук, В. Приходько,
О. Саєнко, К. Томашкова, С. Цевух та ін.) та результати власних досліджень за
означеною проблематикою дозволили:
1. Забезпечити подальший розвиток переліку засобів (в рамках визнаних
методів) реалізації державної політики щодо економічної безпеки підприємств:
– адміністративні – встановлення рівня граничних цін; державний
контроль; державний нагляд (екологічний, технічний…); державні норми та
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стандарти; дисциплінарні стягнення та інші санкції; заборони; квотування;
ліцензування; регламентування; реєстрація; стандартизація та сертифікація;
– економічні – державна закупка, державне замовлення; дотації;
економічні санкції (штрафи); інвестиційний податковий кредит; індексування
тарифів; кредити; компенсації; лізинг; матеріальне стимулювання; митні тарифи;
норми й нормативи по витратам, які включені до собівартості; податкові ставки
та пільги (капіталовкладення на відновлення, заміна та модернізація
транспортних засобів); прискорена амортизація при технічному переозброєнні та
на обладнання, яке використовується при наукових дослідженнях; списання
витрат на проведення наукових і науково-технічних робіт, що зменшує базу для
розрахунку податку; субвенції; субсидії; тарифні обмеження; фінансове
забезпечення регіональних і місцевих програм розвитку бізнесу та забезпечення
його економічної безпеки;
– нормативно-правові – Конституція України, Кодекси України, Закони
України, Укази Президента України, постанови та рішення Верховної Ради
України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; нормативні
акти ЦОВВ; розпорядження та рішення обласних і районних державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування;
– організаційні – бази даних про умови та чинники впливу на життєво
важливі економічні інтереси регіону та його підприємств; впровадження
концепцій забезпечення економічної безпеки; конкурси; координація планових
перевірок і погодженням основних планів роботи учасників контрольних
заходів; підбір, навчання та розстановка кадрів; плани соціально-економічного
розвитку регіонів; процедура банкрутства, а також участі у заходах
(приватизація, націоналізація); створення спеціалізованих підрозділів чи
структур, які забезпечуватимуть безпеку підприємства;
– соціально-психологічні – мотиваційно-консультативна робота; примус;
переконання; соціально-трудові відносини;
– технологічні – засоби пожежної безпеки та відеоспостереження; зброя й
засоби індивідуального захисту; інженерні засоби охорони; способи захисту
інформації та комп’ютерної техніки.
2. Стверджувати про необхідність додаткових коментарів щодо окремих
тверджень, а саме: О. Гаврилець вважає, що до «адміністративних методів
управління належать державні замовлення, ціни, податки, збори, обов’язкові
платежі» [1], хоча ці засоби традиційно є економічними. Ю. Кушнірук – «до
прямих методів впливу зараховує нормування, квотування, стандартизація,
субсидіювання, приватизація, ліцензування» [2], тоді як це є перелік засобів
управління. В. Франчук – «до економічних методів відносить моніторинг і
контроль» [4], хоча ці засоби належать, відповідно, до організаційних та
адміністративних методів управління.
З урахуванням вищевикладеного матеріалу можна зробити такі висновки.
Пропонована класифікація методів і засобів реалізації державної політики щодо
економічної безпеки підприємств доповнить методологію публічного
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управління. Подальші наукові розвідки мають бути присвячені розробці
теоретичних концепцій і практичних рекомендацій, спрямованих на подальший
розвиток національної економіки, розбудову окремих територій та підвищення
добробуту населення.
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КОНФЛІКТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ
КОНСОЛІДОВАНІЙ ФІНАНСОВІЙ ІНФОРМАЦІЇ
Сучасні тенденції економічного розвитку будь якої з країн роблять значний
акцент на використання інформаційних технологій, які характеризуються
широким спектром застосування, єдиним інформаційним простором та
зростанням інформаційної культури.
Інформаційною технологією називають цілеспрямовану організовану
сукупність методів, процесів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у
технологічний ланцюг, що забезпечує збір, зберігання, обробку інформації з
метою ефективної організації діяльності, у нашому випадку, економічного
суб’єкта[1]. Інформаційні технології тісно пов’язані із інформаційними
системами, які є сукупністю технічних та програмних засобів зберігання,
передачі, оброблення інформації в певній предметній області для досягнення
поставленої мети.
Такі системи класифіковані за П.В. Пашко наступним чином:
−
за рівнем або сферою діяльності – державні, галузеві, технологічні;
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−
за рівнем автоматизації процесів управління – інформаційнопошукові, інформаційно-керівні, системи підтримки прийняття рішень;
−
за ступенем централізації обробки інформації – централізовані,
децентралізовані;
−
за типом інформаційних систем – документальні фактографічні та
змішані[2].
Використання кожної із таких систем значно полегшує роботу з
інформаційними масивами, але потребує певних навичок та вмінь.
Ринкова економіка на сучасному етапі розвитку має характеристики
інформаційної економіки, а наявні на теперішній момент інформаційні ресурси
є шляхом до успіху в економічній діяльності.
Однією із багатьох проблем є забезпечення сумісності між програмним
забезпеченням та інформаційними системами, адже наразі існує питання
конфлікту програмного забезпечення, що призводить до певних ускладнень.
Адже як нам відомо воно має навпаки сприяти полегшенню збору, обробки та
отримання інформації.
Потреба в оперативному, поглибленому і комплексному аналізі
інформаційних масивів створює об’єктивну необхідність упорядкування таких
масивів даних та автоматизації пошуку у цих масивах[3]. В інформаційних
системах має функціонувати автоматизований банк даних - частина
інформаційних систем, яка здійснює формування, накопичення, корегування і
збереження даних, а також забезпечує колективний доступ до цих даних у різних
режимах: розподілу часу, пакетної обробки, діалогу «людина-машина»[1].
Головна перевага автоматизованого банку даних полягає у в незалежності даних,
збережених у базі даних, тобто функції вводу, збереження і корегування даних
відокремлені від програм оброблення даних.
Проблематика консолідації фінансової звітності при конфлікті
програмного забезпечення постає особливо гострою, особливо на фоні того, що
значна кількість популярних програм для ведення бухгалтерського та
управлінського обліку відрізняють за декількома наступними пунктами:
− виробники програмного забезпечення;
− версії програмного забезпечення;
− файлове розширення вихідної документації, звітів;
− види діяльності господарюючих суб’єктів;
− функціональні можливості програмного забезпечення.
Саме за вказаними пунктами й спостерігається конфлікт між програмним
забезпеченням, що призводить до ускладнення збору та обробки звітності.
Значна частина бухгалтерів вивантажує звіти у інформаційні файли за
різним розширенням, починаючи від примітивного файлу розширення .xml, до
баз даних із розширенням типу .pfz або .dat та інші, що напряму залежить від
використовуваної на підприємстві програми ведення бухгалтерського обліку.
Подібне різноманіття програм, особливо не пов’язаних між собою, та які не
мають спільної програми-конвертора, яка була би здатна перетворити надану
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інформаційну базу у єдиний зручний формат, і є проблемою. Адже оператор,
який збирає цю інформацію та звіти, із спробою звести її до єдиного формату, та
промоніторити показники, надані у звіті, стикається із наступною
проблематикою, що рядки у звіті можуть не співпадати, або бланки окремих
документів можуть різнитися за структурою, або самі фінансові звіти у
електронному вигляді доводиться конвертувати у інший формат, що й
призводить до того, що оператор, який займається обробкою звітності, витрачає
на упорядкування показників значні об’єми часу.
Вирішити це питання можна лише за допомогою співпраці IT-спеціалістів,
які займатимуться розробкою відповідного програмного забезпечення та
обліковців, бухгалтерів і економістів, які зорієнтують перших. Поки зазначене
питання знаходиться на стадії опрацювання, розробки та адаптації,
підприємствам рекомендується використовувати програмне забезпечення
одного виду та однієї версії. Проте на перехід на нову версію програми,
перенесення вже існуючої бази даних та доробка її під кожен вид
господарюючого суб’єкта єдиний вид програмного забезпечення буде витрачено
значні обсяги часу.
Наступним варіантом, який теоретично можна було б запропонувати для
полегшення обробки звітності, це присвоїти для кожного рядку та до кожної
строки фінансового звіту відповідний номер (цифровий та/або буквений код), що
дало б змогу полегшити та прискорити роботу обліковця, який займається
збором та обробкою фінансової звітності, шляхом автоматизації перенесення
облікової інформації.
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СУТНІСТЬ АНТИМОНОПОЛЬНИХ КОМПЛАЄНС-РИЗИКІВ
Економічна практика в світі та розвинутих країнах в останні два
десятиріччя виділила в системі корпоративного управління відокремлену
функцію комплаєнс (англ. сompliance - здатність діяти відповідно до існуючого
порядку) - комплексу вбудованих в бізнес-процеси підприємств різного роду
видів внутрішнього контролю, встановлених для дотримання законів, стандартів,
нормативів і вимог [1-12]. Термінологічне поняття «комплаєнс» не вживається
ізольовано, а має пряме відношення до інших понятійних категорій, в результаті
чого використовуються словосполучення: «антимонопольний комплаєнс»,
«антикорупційний комплаєнс», «репутаційний комплаєнс», «податковий
комплаєнс», «комплаєнс персоналу» і т.п. [1-3]. Впровадження даної
термінології здійснюється на рівні правових актів відповідних органів
виконавчої влади України та конкретних відомств, а також на локальному рівні
відповідних фінансових та бізнес-структур. Наявність антимонопольних
комплаєнс-ризиків зобов'язує підприємство певним чином реагувати на них.
Схема реагування підприємства на появу антимонопольних ризиків
представлена на рис.1.
1. Оцінити загрозу
(наслідки для
підприємства)

2. Оцінити
можливості
вплинути на
комплаєнс-ризик
Розробка заходів /
контроль

Виявлено
антимонопольний
комплаєнс-ризик
(потенційна загроза
санкцій
антимонопольного
комітету)

Чи є сенс управляти
антимонопольним
комплаєнс-ризиком?

Так
Прийняття ризику
(спостереження)

Ні
Відмова від угод,
ринків, видів
діяльності

Рис.1. Реагування підприємства на появу антимонопольних ризиків
Джерело: авторська розробка з використанням [1]
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Виникнення антимонопольних комплаєнс-ризиків є наслідком певних
помилок і недоліків в роботі підприємства, серед яких слід виділити наступні.
1. Недостатній аналіз / розуміння процесу ціноутворення компанії
(економічний аналіз) і маржинальність продуктів / послуг для різних ринків /
клієнтів.
2. Недостатнє розуміння і сегментування ринків присутності компанії.
3. Різні підходи до надання знижок клієнтам.
4. Недостатнє опрацювання розкриття суттєвої інформації та виступів /
заяв вищого керівництва.
5. Обмін інформацією з конкурентами.
6. «Небезпечні» формулювання в договорах і внутрішніх документах
компанії. Недостатня формалізація та документування рішень, пов'язаних із
взаємодією з контрагентами (наприклад, відмова від співробітництва, надання
знижок / бонусів, вибір постачальників і т.п.).
7. Відсутність процедури антимонопольної експертизи і нерозуміння
антимонопольних ризиків.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО
ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
У сучасних умовах вітчизняна економіка все більш відчутно зазнає
дестабілізуючого впливу на її розвиток різноманітних чинників. Базисом
розвитку економіки будь-якої країни виступають ефективно функціонуючі
фірми (підприємства), які теж піддаються різного роду негативним впливам.
Ключову ж роль у процесі нівелювання загроз та протидії викликам повинна
відігравати економічна безпека підприємства, а точніше оптимально
зорганізована та ефективно функціонуюча система його економічної безпеки.
Адже на основі результатів моніторингу рівня економічної безпеки підприємства
можна виявляти характер та ступінь впливу поточних та перспективних
викликів, загроз та ризиків ефективності його діяльності.
У ринковій економіці підприємства функціонують в умовах
невизначеності та непередбачуваності, адже можуть стикатися з такими
явищами як спад виробництва, недобросовісна конкуренція, шахрайство,
корупція, рейдерство, недосконале комерційне законодавство, криміналізація
суспільства, влади та бізнесу тощо. Все це вимагає формування системи
економічної безпеки як держави в цілому, так і окремого підприємства.
Економічна безпека підприємства - це захищеність його діяльності від
негативних впливів зовнішнього і внутрішнього середовища, спроможність
швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до зовнішніх умов без
негативних наслідків [1].
Держава відіграє активну регулюючу роль у формуванні економічної
безпеки, адже через прямі та непрямі засоби впливає на економічний і соціальний
розвиток як країни, так і підприємства. Основна особливість в тому, щоб це не
завдало зайвих проблем для функціонування підприємства. Адже тоді
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підприємці здійснюють низку неправомірних дій з метою свого захисту в умовах
неоднозначного трактування законів. Хоча у Конституції України зазначено, що
держава повинна дбати як про власну економічну безпеку, так і про захист прав
усіх суб'єктів підприємницької діяльності.
Головна мета економічної безпеки підприємства полягає у гарантуванні
його стабільного та максимально ефективного функціонування в теперішньому
часі і високий потенціал розвитку в майбутньому.
До основних функціональних цілей економічної безпеки підприємства
належать: забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової
стійкості та незалежності підприємства; забезпечення технологічної
незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного
потенціалу; досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та
ефективної організаційної структури управління підприємством; досягнення
високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу,
належної ефективності корпоративних НДДКР; мінімізація руйнівного впливу
результатів виробничо-господарської діяльності на стан навколишнього
середовища [2].
Окрім того, економічна безпека підприємства – найефективніше
використання ресурсів, які забезпечують його стабільне функціонування.
До ресурсів забезпечення надійного існування і прогресивного розвитку
підприємства відносяться: персонал підприємства, матеріальні та інтелектуальні
(інформаційні) ресурси. У цілому економічна безпека підприємства передбачає:
високу фінансову ефективність, незалежність і стійкість роботи підприємства;
розвиненість і конкурентоспроможність технологічної бази підприємства;
високий рівень організації управління підприємством; жорсткий кадровий
відбір; забезпечення відповідності екологічним стандартам; ефективний
механізм правового регулювання всіх напрямів діяльності підприємства;
забезпечення інформаційної безпеки роботи підприємства; гарантії безпеки
працівників підприємства, а також збереження їх майна та професійних інтересів
[3].
Сьогодні головними проблемами підприємств в сфері економічної безпеки
виступають: неконтрольована приватизація, банкрутство неефективних
підприємств, які не витримують ринкової, зокрема й недобросовісної,
конкуренції, відсутність прозорої податкової системи. Крім того,
першочерговою є потреба в ефективній кадровій політиці.
Отже, в умовах ринкових відносин підприємства є економічно
самостійними: визначають
свою економічну політику, вибирають
постачальників, організовують як виробництво, так і збут продукції, повністю
несуть відповідальність за результати господарської діяльності. Важливо, що
ефективна система економічної безпеки повинна забезпечувати синергічний
взаємозв’язок підприємства та держави. Шляхами вирішення проблем,
пов’язаних з економічною безпекою вітчизняних підприємств, є: прийняття
чіткої законодавчої бази, залучення міжнародного досвіду провідних країн,
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активна участь у міжнародних семінарах, підвищення кваліфікації працівників,
підвищення продуктивності праці, забезпечення системи захисту конфіденційної
інформації, диверсифікація постачальників, покупців та ін.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
Протягом останнього десятиліття стає очевидним, що менеджери і фахівці
з безпеки підприємництва, організацій та бізнесу мають знати закони, принципи
й технології ринкової економіки. Економіка України проходить вкрай
неоднозначний та складний за соціально-економічними наслідками період
трансформації. У цих умовах на перший план висувається питання вже навіть не
конкурентоспроможності підприємств, а їх економічної безпеки [2, с. 57].
Економічну безпеку підприємства можна розглядати як практичне
використання таких принципів сучасного менеджменту, як своєчасна реакція на
зміни в зовнішньому середовищі, бачення підприємства, тобто чітке уявлення
про те, яким воно повинно бути, а також одного з основних положень сучасної
теорії управління – ситуаційного підходу до управління, яким визнається
важливість швидкості й адекватності реакції, що забезпечують адаптацію
підприємства до умов його існування [1, с. 18].
В ідеалі економічна безпека повинна формуватися на стадії створення
підприємства. Вона є не доповненням, а частиною підприємства, яка відіграє
важливу роль у забезпеченні його фінансово-господарської діяльності.
Метою системи економічної безпеки є забезпечення стійкого
функціонування й розвитку підприємства на основі розробленого та вжитого
комплексу заходів. Об’єктом системи економічної безпеки виступає все те, на
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що спрямована діяльність із гарантування безпеки. До конкретних об’єктів
захисту відносять такі ресурси, як фінансові, матеріальні, інформаційні, кадрові.
Система економічної безпеки включає заходи превентивного та
реактивного характеру. Заходи превентивного характеру дають змогу
попередити можливі негативні наслідки за допомогою регулярного аналізу
ринку та діяльності підприємства, перевірки контрагентів, технічного та
інформаційного захисту тощо. Заходи реактивного характеру застосовуються
для захисту діяльності підприємства в разі виникнення або реального здійснення
загроз економічної безпеки [3, с. 66]..
Задля забезпечення ефективної діяльності підприємства система
економічної безпеки повинна ґрунтуватися на принципах, що нададуть змогу
уникнути або мінімізувати загрози та їх наслідки, дотримуватись чинного
законодавства та аналізувати усі фактори під час прийняття управлінських
рішень (рис. 1).

Законності

Пріоритетності
заходів попередження
( розробка превентивних
заходів, уникнути або
мінімізувати негативні
наслідки потенційних
загроз)

Економічної
доцільності

( розробка системи
безпеки відповідно до
державного
законодавства)

Системності та
комплексності
(системний аналіз та
всебічне врахування
факторів під час
прийняття рішень)

Принципи
системи економічної
безпеки суб єкта
підприємницької
діяльності

Безперервності
(забезпечення економічної
безпеки на постійній
основі)

(зіставлення витрат на
забезпечення безпеки з
можливим збитком)

Взаємодії та
координації
(всі підрозділи
підприємства)

Рис. 1. Принципи системи економічної безпеки суб’єкта підприємницької
діяльності [3].
Аналізуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що формування
системи управління економічною безпекою підприємства, дотримання її
принципів – це складний та багатовимірний процес, від якого залежить стійкий
розвиток та захищеність підприємства. Цей процес забезпечує результативність
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діяльності підприємства в цілому у поточному періоді функціонування та в
довгостроковій перспективі.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТУ:
ДІЯЛЬНІСНО-ХОЛІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД
Загально визнаним є твердження того, що успішність життєдіяльності
будь-якого суб’єкту господарювання значною мірою визначається ступенем
захисту від руйнівних дій або загроз, які продукуються навмисно або ненавмисно
життєдіяльністю інших суб’єкти господарювання. Природньою стає поява
занепокоєності відносно так званої безпеки. В якості останньої доцільно
розуміти ситуативну характеристику в життєдіяльності суб’єкта (системи),
основною ознакою якої є діяльнісно-обумовлена забезпеченість захисту від
будь-яких загроз цілісності та життєво важливим функціям цього суб’єкта
(динамічну модель безпеки наведено на рис. 1). Модель показує, що «безпека» є
категорія динамічна, бо все, що трапилося мить тому, стає минулим, в якому
висвітлюються ознаки загроз майбутньому.
Оскільки суспільство оцінює діяльність господарюючого суб’єкта по
здобутим ним соціально-економічним досягненням, то створювану ним безпеку
прийнято називати економічною. В останні часи їй приділяється увага багатьох
дослідників (див., наприклад, роботи [1; 2]).

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи», Харків: ХНУБА, 2020

364

БЕЗПЕКА
незахищена
життєдіяльність
суб’єкта
господарювання

Дії
з унеможливлення
загроз

захищена
життєдіяльність
суб’єкта
господарювання
стріла часу у суб’єкта
господарювання

минуле

Ресурс

Результат

майбутнє

Рис. 1. Модельні уявлення про сутність категорії «безпека»
[Авторська розробка]
Зрозуміло, що впоратися із завданням безперервного забезпечення
безпеки суб’єкту господарювання може лише професійно підготовлена «служба
безпеки», яку можна віднести до так званих функціональних (динамічних)
систем S , що уявляють з себе «… комплекс вибірково залучених компонентів

а, в яких взаємодія та взаємовідносини (R ) приймають характер взаємоСОдії

(тобто когерентної, одночасної дії із двох сторін) компонентів на отримання
сфокусованого корисного результату (P ) …» [3, С. 35] із назвою «безпека».
Взаємосодія (R ) компонентів а проявляється при звільненні їх від

надлишкових, не потрібних для отримання даного конкретного результату (P )
~
ступенів свободи (можливої діяльності в певних напрямках) (R ) . Як правило,
~
R  (R ) . У свою чергу, результат (мета) через характерні для нього параметри і
завдяки зворотним зв'язкам має можливість так самоорганізувати систему, щоб
взаємосодії в ній були б найбільш сприятливими для досягнення цього
результату (мети). Фактично тут озвучена вимога до формування служби безпеки
на засадах синергізму, що зробить цю службу високоефективною підсистемою
всього суб’єкту господарювання.
Служба безпеки повинна будуватися на засадах конкурентної розвідки
(охоплює зовнішнє середовище суб’єкта господарювання) та контррозвідки
(охоплює його внутрішнє середовище) [4]. Глибина опрацювання питань, що
пов’язані із промисловим шпигунством, визначається масштабом діяльності
суб’єкта господарювання. Але достатньо уважно опрацьовувати відкриті
інформаційні джерела з подальшим їхнім аналізом – цією діяльністю повинен
володіти більш-менш цілеспрямований керівних підприємства. Головною є
вимога постійної праці над формуванням економічної безпеки, як динамічної
підсистеми управління підприємством [5]. Важливим чинником в організації
такої діяльності є узгодження інтересів всіх причетних до цієї проблематики
«дійових осіб», які достатньо часто мають доступ до інсайдерської інформації

( )
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Важливим виявляється баланс загальних для всіх інтересів з особистими, про що
неодноразово свідчило керівництво безпекових служб різної підпорядкованості.
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах сучасності інтеграція економіки усіх підприємств в світовому
простору економіки і теперішньої фінансової нестабільності, ефективне
управління підприємством повинно мати розробку дієвих механізмів
забезпечення високого рівня економічної безпеки. Досягнення і підтримання
необхідного рівня економічної безпеки, що дозволяє підприємству не тільки
зберегти свою долю ринку чи досягти зростання вартості підприємства, а й
отримати бути конкурентоспроможнім, підвищити популярність
своєї
продукції. Наявність надійної системи безпеки на підприємстві дає можливість
швидко виявити і локалізувати будь-які загрози його діяльності.
Економічна безпека підприємства (ЕБП) - це комплексна характеристика,
яка показує рівень захищеності всіх видів потенціалу підприємства від
внутрішніх і зовнішніх загроз, що забезпечує стабільне функціонування і
ефективний розвиток. Економічна безпека вимагає надійного управління з боку
керівництва підприємства.
В цілому економічна безпека підприємства передбачає:
1. Високу фінансову ефективність, незалежність і стійкість роботи
підприємства.
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2. Розвиненість і конкурентоспроможність технологічної бази
підприємства.
3. Високий рівень організації управління підприємством.
4. Жорсткий кадровий відбір.
5. Забезпечення відповідності екологічним стандартам.
6. Ефективний механізм правового регулювання всіх напрямків діяльності
підприємства.
7. Забезпечення інформаційної безпеки роботи підприємства.
8. Гарантії безпеки працівників підприємства, а також збереження їх майна
і професійних інтересів[1].
Сутність фінансової безпеки підприємства полягає в здатності
підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію
відповідно до цілей загальної корпоративної стратегії в умовах конкурентного
середовища. Стратегія управління фінансово-економічною безпекою
підприємства в умовах нестабільного існування повинна мати наступні складові:
1. Діагностика кризових ситуацій.
2. Розділ об'єктивних і суб'єктивних негативних впливів.
3. Знаходження переліку заходів щодо запобігання загроз економічній
безпеці.
4. Оцінка ефективності запланованих заходів з точки зору нейтралізації
негативних впливів.
5. Оцінка вартості пропонованих заходів щодо усунення загроз
економічній безпеці.
Звичайний рівень економічної безпеки частіше залежить від якості кадрів,
їхнього
інтелектуального
потенціалу
і
професіоналізму.
Охорона
інтелектуальної та кадрової складової економічної безпеки включає в собі два
взаємопов'язаних і водночас самостійних напрямки діяльності того чи іншого
суб'єкта господарювання:
− перший - орієнтується на роботу з персоналом компанії, на покращення
ефективності діяльності всіх категорій персоналу;
− другий - спрямований на збереження і підвищення інтелектуального
потенціалу, іншими словами на охорону сукупності прав на інтелектуальну
власність (ще і на патенти і ліцензії), а також на використання здобувших знань
і професійного досвіду працівників компанії[2].
Кадрова безпека - це процес зменшення негативних впливів на економічну
безпеку підприємства за рахунок ліквідації або зменшення ризиків і загроз,
пов'язаних з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими
відносинами взагалі. Кадрова безпека займає домінуюче становище по
відношенню до інших елементів системи безпеки компанії, тому що вона працює
з персоналом, кадрами, а вони в будь-якої складової є первинними.
Проблема забезпечення екологічної безпеки суспільства зі сторони
підприємства, яке займається комерційною діяльністю, може бути зроблена
тільки завдяки розробки і дотримання національних (міжнародних) норм
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гранично допустимих кількості шкідливих речовин, що потрапляють у зовнішнє
середовище, і екологічної якості продукції, що розробляється[3].
Показники технологічних елементів економічної безпеки мають
показувати стан виробництва організації, ефективність використання ресурсів,
прогресивність робочих технологій.
За основу розробки системи управління економічної безпеки підприємства
треба брати таку концепцію, яка має мету цілої системи забезпечення
економічної безпеки, її завдання, принципи діяльності, об'єкт і суб'єкт, стратегію
і тактику. Мета такої системи формується так: мінімізація зовнішніх і
внутрішніх загроз економічного стану підприємства, а також його фінансовим,
матеріальним, інформаційним і кадрових ресурсів на основі розробки комплексу
заходів економіко-правового та організаційного характеру.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СПОСІБ ЙОГО
РОЗВИТКУ
У наш час від ролі економічної безпеки все більше і більше залежить
ефективне функціонування підприємства в цілому. Головною метою в даний час
є забезпечення безпеки в умовах будь-якого господарюючого суб'єкта.
Економічна безпека підприємства (ЕБП) - це досягнення отримання
прибутку за допомогою правильного і послідовного виконання своїх функцій з
урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх загроз. Загрози економічній безпеці
розглядаються як зміни у зовнішній і внутрішньому середовищі, негативно
впливають на предмет самої безпеки.
Таким чином, під терміном економічна безпека підприємства розуміється
такий стан господарюючого суб'єкта, при якому домагаються запобігання,
ослаблення і захисту від існуючих загроз або інших непередбачених обставин і в
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основному забезпечується досягнення цілей бізнесу в умовах конкуренції і
господарського ризику.
Захист поширюється на підприємницьку структуру, кадровий та
інтелектуальний потенціал, інформацію і технології, капітал і прибуток, тобто на
все те, що в подальшому буде віднесено до об'єктів системи забезпечення
економічної діяльності.
Процес забезпечення економічної безпеки залучає до себе безліч служб.
Найяскравішим прикладом може послужити така структура підприємства, як
бухгалтерія. Головною метою бухгалтерії є забезпечення правильності
відображення в бухгалтерському та податковому обліку всіх здійснюваних
підприємством операцій при здійсненні господарської діяльності. Не менш
важливу роль в забезпеченні економічної безпеки відіграє кадрова служба. Вона
займається підбором компетентного, кваліфікованого персоналу, який повинен
відповідати всім параметрам або заданими характеристиками.
Щоб виділити фактори економічної безпеки необхідно визначити сферу
господарської діяльності підприємства. Вагомі чинники економічної безпеки
можна розділити на дві групи: екзогенні та ендогенні.
До першої категорії відносяться: економічна і політична обстановка,
фіскальна політика держави, насиченість ринків, факторів виробництва ринку,
фінансів, трудових ресурсів, засобів виробництва, насиченість ринків збуту. До
другої категорії: кадрова політика підприємства і персонал, економічна політика
підприємства і т.д.
Загрозу представляють собою якісь зміни у зовнішній і внутрішньому
середовищі підприємства, які, тим самим, призводять до небажаних змін
предмета економічної безпеки. Відомо, що загрози, які безпосередньо пов'язані з
економічною безпекою підприємства, мають комплексний характер. Найбільш
популярною на практиці на сьогоднішній день виступає класифікація загроз
економічній безпеці за сферою їх виникнення:
1. Об'єктивні. Тобто, це такі загрози, до яких не відноситься втручання з
боку підприємства, або його службовців, прийняття рішень менеджера і так далі.
Об'єктивні загрози характеризують собою стан фінансової кон'юнктури, наукові
відкриття, форс-мажорні обставини тощо.
2. Суб'єктивні. Загрози, що виникають за допомогою навмисних або
ненавмисних дій. З метою їх запобігання необхідно впливати на суб'єкти
економічних відносин.
Найбільш поширеним стало підрозділ загроз за місцем їх виникнення.
Залежно від локалізації можна виділити зовнішні і внутрішні загрози
економічній безпеці підприємства. Будь-яке підприємство зайнято специфічної
економічної і торгової діяльністю, тому поняття зовнішніх і внутрішніх загроз
економічній безпеці для кожного підприємства будуть індивідуальні.
Отже, діяльність компанії і її фінансова стабільність і розвиток багато в
чому залежать від економічної безпеки, яка можлива тільки при створенні
ефективної і єдиної системи її забезпечення. Необхідно відзначити, що це
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безперервний у часі процес, який заснований на постійному моніторингу
поточної ситуації. Необхідно пам'ятати про об'єктивну оцінку стану економічної
безпеки підприємства і застосування відповідних механізмів її забезпечення.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ
КРАЇНИ
Інтеграція в європейську систему соціальних, економічних та екологічних
відносин є одним із нагальних та пріоритетних завдань для України. Вивчення
європейського досвіду формування стратегій сталого розвитку може забезпечити
підприємствам вагомі конкурентні переваги, особливо в умовах створення зони
вільної торгівлі. Серед головних завдань України сьогодні є якнайшвидше
формування системи економічних та фінансових інструментів для забезпечення
сталого розвитку як запоруки успішного розвитку країни.
Сталий розвиток відповідає потребам сучасності, але не ставить під
загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Термін
«сталий розвиток» характеризується певною внутрішньою неузгодженістю. Він
полягає в тому, що в одному понятті два слова, які мають внутрішньопротилежний смисловий зміст: «стійкість» вимагає певної умови стаціонарності,
а «розвиток» можливий лише за умови постійного виходу системи з цього стану.
Таким чином, стійкий розвиток відповідно до внутрішнього змісту передбачає
постійне відтворення так званого стану гомеостазу (динамічної рівноваги) з
періодичною зміною рівня, на якому відбувалося постійне вирішення
суперечностей між внутрішніми компонентами системи, та модифікація
параметрів біосфери не вийшли за рамки катастрофічних перетворень.
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Не звертаючи уваги на широке використання поняття «сталий розвиток»,
немає єдиного встановленого визначення. Так, у словниках та спеціалізованій
літературі поняття «сталий розвиток» визначається як: «спеціальний
економічний розвиток, який задовольняє всебічні потреби сучасного покоління
без шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольняти власні потреби»;
«соціально-економічний розвиток, при якому потреби теперішнього покоління
підлягають екологічним обмеженням, необхідним для забезпечення здатності
майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Це реально забезпечується
тоді, коли запас капітальних активів залишається постійним або збільшується в
часі»; «суспільство, в якому поліпшення умов життя людини та вплив на
навколишнє середовище залишається в межах економічної спроможності
біосфери, тому не руйнується природна основа функціонування людства»;
«концепція механізму глобального партнерства через створення нових рівнів
співпраці між державами, ключовими секторами суспільства та людьми»; «рух,
розробка програмного забезпечення, що відбувається при рівноважній взаємодії
біосфери і людства, регулюється показником стійкості менше одиниці, а
внутрішньо гармонійне суспільство екологічний соціалізм, здатний встановити
гармонійну взаємодію всіх трьох сфер людської діяльності – сфери глобальних
екологічних, соціальних та економічних сфер – для забезпечення процвітання
особистості людини»; «концепція розвитку цивілізації без соціальних потрясінь
та стихійних лих із забезпеченням належного балансу між вирішенням
соціально-економічних та екологічних проблем».
В основі концепції сталого розвитку лежить збереження людини як
біологічного виду та його особистісний розвиток як виду соціальної сутності.
Проблема сталого розвитку безпосередньо пов'язана з усією сукупністю
економічних
та
соціально-економічних
характеристик
(виробництво
національного доходу на душу населення; зайнятість; населення, яке живе за
межею бідності; захворюваність; середня тривалість життя тощо). Це означає,
що параметри, що характеризують сталий розвиток, повинні включати соціальні,
економічні та екологічні вектори. Важливим є також питання організації
регіональної політики сталого розвитку, для вирішення якого необхідно
звернути увагу на досвід європейських країн.
Отже, сталий розвиток повинен забезпечити створення в країні
принципово нових технологічних рамок, формування екологічно чистої та
сумісної з біосферою матеріально-технічної бази виробництва. Що необхідно
розглядати як один із головних пріоритетів у русі держави та її регіонів до
сталого розвитку. Для успішної реалізації концепції сталого розвитку на
національному рівні необхідно максимально використовувати наявні ресурси.
По-перше, економічний та науково-технічний потенціал регіонів у напрямку їх
послідовного озеленення має бути посилений та структурно перебудований. Подруге, необхідно цілеспрямовано збільшувати виробництво та покращувати
якість вітчизняного екологічного обладнання, екологічно чистого обладнання та
технологій, чий великий дефіцит в Україні перешкоджає інвестиціям в
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екологічні програми та індивідуальні ресурсні та екологічні заходи, обмежує як
фінансові ресурси, так і матеріальну основу їх реалізації. По-третє, перехід
економіки до сталого розвитку неможливий без застосування принципово нового
макроекономічного механізму регулювання ресурсно-екологічних та соціальноекономічних процесів на всіх рівнях влади, а також нових підходів та методів
оцінки економічної ефективності ресурсно-екологічні витрати.
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РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У
СУЧАСНИХ УМОВАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Сьогодення позначилося стартом сучасної державної політики розвитку
місцевого самоврядування та сталого соціально-економічного поступу, щодо
ефективності розвитку територій.
Сьогодні в Україні відбуваються процеси трансформації системи
державної служби та перетворення її на таку, яка б краще реагувала на потреби
громадян і сприяла соціально-економічному розвитку країни.
Такі зміни неможливі без формування нової культури управління
державними установами, що вимагає кардинальної перебудови кадрової
політики та поширення кращого досвіду управлінської діяльності.
Розвитку законодавства про державну службу приділяється в даний час
особлива увага. Це обумовлено насамперед тими змінами, що відбулися і
відбуваються в нашому суспільстві і державі.
У червні 1996 року була прийнята Конституція - основний закон країни.
Кардинально змінилася роль, структура, функції та завдання органів державної
влади на всіх її рівнях.
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Змінилася роль і самого державного апарата і державних службовців.
Постала необхідність підвищення ефективності функцій державного апарата,
забезпечення професіоналізму державних службовців, вивчення нових аспектів
і проблем державної служби в цілому.
Така зміна ситуації призвела до виділення служби в органах державної
влади і окремих управлінь - як особливого роду державної діяльність.
Кадровий корпус державної служби здебільшого становлять люди, які
сумлінною працею щоденно служать цілям розвитку Української держави та
добробуту її громадян. Це люди, які служать державі і суспільству, віддано
виконують поставлені перед ними завдання, прагнуть до професійного
самовдосконалення і саморозвитку, і це підтверджують результати
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».
Державна служба, як юридичний інститут розглядається в такій галузі
права, як адміністративне право. Сьогодні йде активний процес реформування
нормативної бази державної служби, формуються і впроваджуються нові
підходи до різних її аспектів.
Певна річ, на цьому шляху необхідна підтримка прогресивного наукового
та експертного середовища, діалог з громадянським суспільством.
Глава держави та Уряд поставили перед держслужбовцями нагальне
завдання посилення професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності
державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду
роботи кращий державних, службовців.
У свою чергу, таке завдання потребує науково обґрунтованих пропозицій
щодо основних напрямів удосконалення чинного законодавства про державну
службу та теоретично-прикладних аспектів управлінського й професійного
розвитку кадрів у системі державного управління.
Одним із пріоритетних напрямів змін стадо застосування компетентністноорієнтовного підходу до управління людськими ресурсами, що покладено в
основу кадрової політики в державних службах найбільш розвинених країн:
Великобританії, Австрії, Канади, Нідерландів, Німеччини, США, Австралії та ін.
Формування профілів професійної компетентності посад державної
служби у новій редакції Закону України «Про державну службу» [1] визначено
як один із пріоритетних напрямів об'єктивації процесів добору на державну
службу.
Ефективне впровадження ініційованих щодо вітчизняного законодавства
підходів, сформувало підвалини до кардинального оновлення державної
кадрової політики на державній службі.
Водночас з метою забезпечення системності і послідовності у процесі
реформування державної служби, впровадження нових механізмів, стандартів та
процедур щодо управління персоналом та посилення інституційної
спроможності у системі державної служби у сучасних умовах суспільного
розвитку.
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Важливими напрямами у рамках реалізації зазначених заходів стануть
посилення мотиваційної складової та розвиток інструментів управління
людськими ресурсами на державній службі та їх взаємозв'язок.
Нові механізми, технології та практичні інструменти для підвищення
потенціалу державних службовців та сприяння їх персональному розвитку,
аналітичне та інформаційно-технологічне супроводження процесів управління
персоналом та низка вирішення інших стратегічних завдань дозволять якісно
змінити взаємовідносини у суспільстві на загальнодержавному рівні.
Реалізація зазначених завдань дасть змогу збільшити фінансові і технічні
можливості для досягнення бажаного результату в реформуванні державної
служби, сприятиме застосуванню сучасних технологій управління людськими
ресурсами та забезпечить реалізацію єдиних управлінських стандартів державної
служби в усіх органах виконавчої влади центрального та місцевого рівнів.
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ОБЛІКОВІ ГАРАНТИ СТАЛОСТІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
З початком 21 століття всі стали свідками становлення цифрової
економіки. Її основними характерними особливостями є різноманітні дані у
цифровому форматі, діджиталізація і цифрове управління та IТ-фахівці.
Професії традиційного управління, куди відносяться і фахівці з
бухгалтерського обліку, починають кардинально змінюватись. Від успішності
реформування тепер залежить їх майбутнє. Досить часто можна почути, що у
цифровій економіці немає майбутнього у бухгалтерів. При цьому не уточняється
у яких бухгалтерів. Звісно у тих з них, хто залишатиметься на рівні операторів
інформаційного наповнення бухгалтерських програм, діджиталізація та ІТтехнології роботу заберуть. Але цифрова економіка, як ніяка попередня,
потребуватиме тих фахівців, які розуміються на формуванні даних та їх
«творчому» представленні цифровому світу. Ніяка інша професія зі сфери
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управління не знає природу цифр, що характеризують суб'єкт господарювання,
так як їх знає бухгалтер.
Повторимо, у цифровій економіці цінуються ті, хто розуміються на даних.
Бухгалтери залишаться, бо вони спільно і поряд з IТ-фахівцями леліятимуть
«золото 21 віку» - обліково-інформаційні дані. Цифровий тренд реформування
бухгалтерського обліку спостерігається не тільки у його «технологічній», але і у
«біхевіористичній» складовій. Уже сьогодні практичне управління вимагає
бухгалтера сертифікованого на ширшу ніж «техніка восьми елементів методу»
професійну придатність. При розгляді існуючих в Україні програм професійної
сертифікації бухгалтерів прослідковується тренд розширення їх модулями з
аналізу, менеджменту, права, віртуальної інженерії, етики. Бухгалтери впевнено
завойовують сфери суміжних видів діяльності, глибше, чим інші фахівці,
освоюють у роботі цифрові технології управління. В інституціональній теорії
бухгалтерського обліку такі тренди розвитку професії ми назвали
«бухгалтерським інжинірингом» й «бухгалтерським імперіалізмом». Нова
теорія передбачає розширення предметної функціональності професій та
виконання нею місії важливого соціального інституту цифрової економіки й
сталого розвитку людства. Навіть сьогодні реалізація цього сценарію
прослідковується на практиці, коли бухгалтерами забезпечуються функціональні
потреби кадрового, правового, фінансового, не кажучи про економічні, складові
управління. Саме такі бухгалтери комунікують напряму з внутрішнім
управлінням, власником та різноманіттям зовнішніх стейкхолдерів. Вони
комунікують за допомогою специфічного, та що важливо, створеного ними,
обліково-інформаційного продукту. Продукту, який, як і раніше, і тепер у
цифровій економіці, називається «мовою бізнесу», «даними бізнесу». Звісно, у
масиві інформаційних даних цифрового світу, сегмент «мови /даних бізнесу»
буде незначним за об'ємами. Але він буде вкрай вагомим, бо свідчитиме про
явища і процеси примноження багатства. Ці дані, на відміну від інших, завжди
будуть мати і «біхевіористичну» природу.
Відтак, реформований інститут бухгалтерського обліку не просто
залишатиметься у цифровій економіці, а й відіграватиме там більшу роль чим
тепер.
Ми говоримо про роль, місію забезпечення довіри до обліковоінформаційних даних, які використовуються для сталого розвитку суспільства.
Звісно, така місія була у бухгалтерському обліку завжди. Можна згадати
афоризм відомого класика "соціалізм – це облік" та багато подібного. Проте, для
цифрового управління, де на стадії рішення не буде місця «людському досвіду»,
інтуїції, де буде надшвидка реакція, якість даних має бути як ніколи
гарантованою. І саме це є своєрідним стержнем реформування обліку, якісної
зміни безликого бухгалтера на облікового гаранта сталого розвитку бізнесу і
суспільства в цілому.
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